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У знак сећања на Косовски бој, данас 28. јуна, у порти манастира Топличка 
Грачаница у Конџељу, одржан је 20. Видовдански Светоплички сабор, чији 
организатори су Топлички управни округ и Општина Куршумлија.
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Одржана 24. седница Скупштине Града Прокупља

Краткорочни кредит за реализацију важних послова
13. јуна 2022.

На седници Скупштине града 
Прокупља донета је Одлука о кра-
ткорочном кредитном задуживању 
Града Прокупља у износу од 75 ми-
лиона динара. Како је у образложењу 
објаснио градоначелник Прокупља 
Милан Аранђеловић, финансијска 
ситуација Града Прокупља је ста-
билна, али је овај кредит потребан 
ради одржавања текуће ликви-
дности, јер су пред локалном 
самоуправом многи важни послови 
које треба реализовати.

Овај краткорочни кредит ће нам 
омогућити сигурност, јер у наредном 
периоду предстоје нам велика издва-
јања из буџета, како за завршетак 
започетих пројеката, као што су 
изградња градске пијаце, дечијег 
вртића, санацију трнавачке реке, 
тако и за друге намене везане за реко-
нструкцију ЈКП „Хамеум”, рекао је 
Аранђеловић и истакао да је ово 
веома непредвидива година и да је 
потребна стабилност и сигурност 
буџета, како не би дошло до застоја у 
реализацији важних пројеката и 
развоја града.

Одлука о статусној промени коју 
су одборници усвојили, односи се на 
ЈКП „Хамеум”, на издвајање уз 
оснивање, из које проистиче осни-
вање новог јавног комуналног пре-
дузећа ЈКП „Градски водовод”, које 
ће обављати послове водосна-
бдевања и одржавање канализа-
ционе мреже и управљање градским 
гробљем. Друго јавно комунално 
предузеће „Хамеум” наставиће да 
функционише у наредном периоду 
без четири делатности, чистоћа, 

зеленило, тржнице и паркинг се-
рвис. Наведене делатности обавља-
ће приватна фирма „Деметра“ из 
Београда, која је изабрана као 
најповољнији понуђач у поступку 
јавно-приватног партнерства. Ова 
фирма се већ 30 година бави 
комуналним делатностима.

Градоначелник Прокупља је 
објаснио да ће на тај начин бити 
остварена велика уштеда у буџету, 
када се зна да је само до јуна месеца 
за ЈКП „Хамеум“ издвојено око 132 
милиона, што значи да би те услуге 
грађане Прокупља коштале 200 
милиона динара, док ће се будућем 
концесионару плаћати само 55 
милиона динара.

У наставку седнице донета је 
одлука о изменама и допунама 
одлуке о Градском правобрани-
лаштву, што значи да ће сада Градско 
правобранилаштво имати два 
заменика и једног правобраниоца, 
због  вели ког  оби ма  п о сл а  и 
ефикаснијег рада.

Скупштина је усвојила и Одлуку 
о давању на коришћење непокре-
тности у јавној својини Града Про-
купља, као и Одлуку о изради друге 
измене и допуне Плана генералне 
регулације Града Прокупља.

Предлог Одлуке о одређивању 
подручја за упис деце у основне 
школе,  подржан је  од стране 
одборника, а изабран је и Организа-
циони одбор за прославу градске 
славе. Такође су именовани и 
чланови Организационог одбора за 
обележавање 110.  годишњице 
„Другог пешадијског пука Књаз 

Ребаланс буџета због раста цена на тржишту енергената

Н а  п о с л е д њ е м  з а с е д а њ у 

Скупштине Града Прокупља 

од б о р н и ц и  су  ка о  гл а в н у  и 

најважнију тачку разматрали и 

усвојили предлог Одлуке о измени 

градског буџета за 2022. годину.

-Због промене цена на тржишту 

енергената и промене цена свега 

осталог морали смо с тим да 

ускладимо и наше расходе, како би 

имали довољно новца у буџету да 

с ервисирамо  све  планиране 

инфраструктурне радове, а и све 

остало што смо зацртали да 

урадимо у овој години, рекао је 

председник Скупштине Града 

Прокупља Дејан Лазић.

Он је прецизирао да се то 

усклађивање цена односи на 

н а б а в к у  р е п р о м а т е р и ј а л а 

потребног за инфраструктурне 

радове, који су у току али и на 

набавку енергената за грејање 

школа као и за све остале потребе 

корисника буџета.

-Срећа је да је повећана и 

приходовна страна буџета, тако да 

ће се ово усклађивање уклопити у 

средства која већ имамо, па се 

надамо да до краја године нећемо 

имати никаквих финанасиских 

проблема и да ће се све одвијати у 

оквирима планираног, истакао је 

Дејан Лазић.

У наставку седнице Скупштине 

разматран је Предлог одлуке 

Кадровског плана Градске управе 

Града Прокупља за 2022. годину, а 

са кадровски планом одборнике је 

упознао  заменик  начелника 

Градске управе Угљеша Костић.

На данашњем заседању 25. по 

реду Скупштине Града Прокупља 

усвојен је и предлог Одлуке о 

пре станку права коришћења 

непокретности, која је до сада била 

п о д  у п р а в о м  Т у р и с т и ч к е 

организације Града Прокупља, која 

је променила локацију.

Седница Скупштине Града Прокупља

Михајло“ у Прокупљу, чувеног 
„Гвозденог пука”.

Скупштина је усвојила Решење о 
давању сагласности на Статут о 
изменама Статута Туристичке орга-
низације Града Прокупља, као и 
Решење о давању сагласности на 
Статут о изменама Статута Истори-
јског архива Топлице. Усвојен је и 
Извештај о раду ове установе.
Програм рада Центра за социјални 
рад, такође је подржан од стране 
одборника, као и Извештај о раду ове 
установе социјалне заштите.

Скупштина је дала сагласност на 
Програм пословања ЈП за урбанизам 
и уређење града Прокупља за 2022. 
годину, као и решење за програм 
коришћења субвенција за ово 
предузеће.

Усвојен је и Предлог решења о 
усвајању Извештаја о пословању 

робним резервама меса у живој 
стоци, а разматран је и усвојен 
Годишњи програм заштите, уређења 
и коришће-ња пољопривредног 
земљишта у државној својини на 
подручју Прокупља. Подржан је и 
програм подршке за спровођење 
п о љ о п р и -в р ед н е  п ол и т и ке  и 
политике руралног развоја града 
Прокупља.

На данашњој седници донето је 
решење о престанку мандата члана 
Градског већа, Катарине Вељовић. 
За новог већника тајним гласањем 
и з а б р а н  ј е  А н д р и ј а  М и к и ћ , 
одборник у Скупштини Града 
Прокупља. Именовани су и нови 
директори Јавних комуналних 
предузећа. За в.д. директора ЈКП 
„Градски водовод“ изабран је Саша 
Стошић, док ће функцију в.д. 
директора ЈКП „Хаме-ум“ обављати 
Љубисав Ракић.

2 ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ АКТУЕЛНО ЈУН 2022.

20. јуна 2022.

Љ.М.

М.М.



Друга конференција о развоју агротуризма у Топлици

Природна богатства као извор развоја
9. јуна 2022.

Топличка академија струковних 
студија – Одсек за пољопривредно 
прехрамбене студије, у сарадњи са 
Ту р и с т и ч ко м  о р г а н и з а ц и ј о м 
Прокупља, организоваo је другу 
конференцију о развоју агротуризма у 
Топлици, на којој су присуствовали 
еминентни предавачи из ове области, 
али и бројни гости. На овом значајном 
и важном скупу говорили су народни 
посланик из Топлице Дарко Лакетић, 
градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић, председник Топличке 
академије струковних студија проф др 
Звонко Златановић, декан Факултета 
за хотелијерство и туризам у Врња-
чкој Бањи др Драго Цвијановић и 
директор Туристичке организације 
града Прокупља Симон Симоновић.

-Велико је задовољство да То-
пличка академија по први пут у овом 
формату организује овакав скуп, скуп 
који већ има традицију. Мислим да 

наредној години, омогућити реко-
нструкције аутохтоних, аутентичних 
објеката на нашем простору, са циљем 
да пре свега са њиховом реко-
нструкцијом, заживи и већи обим 
смештаја туриста, који долазе са 
стране. Уз све то наравно да је битно и 
неговање наших аутохтоних при-
вредних сорти не само ,,прокупца“, 
који је одавде поникао, већ и свега 
осталог по чему се овај крај истиче и 
препознаје, јер је то једини могући и 
најбољи пут развоја читаве Топлице, 
истакао је између осталог народни 
посланик из Топлице Дарко Лакетић.

Поздрављајући учеснике конфе-
ренције градоначелник Прокупља 
Милан Аранђеловић је изразио 
задовољство што је Топличка акаде-
мија струковних студија данас један 
успешно остварен пројекат, који ће 
бити покретач развоја туризма и 
знања у Топлици.

Председник Топличке академије 
струковних студија проф. др Звонко 

програме ,  него  и  кроз  овакве 
конференције, које ће се, надам се и 
убудуће наставити, нагласио је 
председник Топличке академије 
струковних студија у Прокупљу проф. 
др Звонко Златановић.

У име Факултета за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи, као 
подршка новоформираној Топличкој 
академији, скупу се обратио декан ове 
образовне  уст анове  др  Драго 
Цвијановић.

-Подржавамо Топличку акаде-
мију и са великим задовољством ћемо 
помоћи нашим пријатељима у 
Топлици. Видећемо како и на који 
начин да расположиве потенцијале 
ставимо у функцију развоја. Суштина 
је да се сва природна богатства ставе у 
функцију човека који живи на селу, да 
ради и од свог рада живи достоја-
нствено, подвукао је др Драго Цви-

купља,  кроз различите видове 
представљања свега што одликује 
Топлицу, било да је реч о култури, 
историји, народним обичајима, храни 
и квалитетним винима, по којима смо, 
између осталог познати, настоји да 
направи најбољу туристичку понуду. 
Тако је и на свим фестивалима на 
којима учествујемо, рекао је Симо-
новић и додао да ће умрежавање свих 
општинских организација убудуће 
побољшати међусобну сарадњу и 
туристичку понуду.

На овом скупу, на панел дискусији 
договорени су многи будући планови, 
али и стратегије, које се односе на 
развој туризма, који како је нагла-
шено, треба посматрати на нивоу 
Топличког управног округа. Један од 
важних пројеката, који је овом 
приликом представљен јесте и проје-

овакви сусрети, представљају место 
где се чује мноштво идеја које су 
актуелне, а везане за агротуризам. 
Сам топлички регион има огроман 
потенцијал за развој туризма и пре 
свега, људи који одлучују у овом 
крају, спремни су и орни, да дају све 
од себе да помогну развоју агроту-
ризма. Оно што је значајно јесу ти 
потенцијали, који постоје у нашем 
крају. Неопходно је да се додатно 
промовишу и обогате садржајима на 
различите начине у складу са препо-
рукама струке, а данас смо имали 
прилике да чујемо квалитне гово-
рнике са више него запаженим 
излагањима, који су на адекватан 
начин усмерили и трасирали даљи пут 
агротуризма код нас. Оно што бих 
такође похвалио, јесте намера и жеља 
локалних самоуправа, да на један 
реалан начин помогну реконстру-
кцији аутентичних објеката на 
простору Топличког округа. Ко-
нкретно Град Прокупље ће већ са 
буџетом, који ће се реализовати у 

Златановић је рекао да је седиште 
новоформиране високошколске 
образовне установе у Прокупљу.

-Топличка струковна акдемија ће 
имати три одсека, од којих два већ 
имају  акредитоване  студијске 
програме, а то су Одсек за пословне 
студије у Блацу и Одсек за пољо-
привредно прехрамбене студије у 
Прокупљу. Акредитоваћемо и трећи 
одсек из области медицинских наука, 
то је у перспективи и надам се да ћемо 
већ следеће школске године, имати 
један комплетан студијски програм на 
овој академији. Мени је драго да данас 
овде настављамо нашу причу са 
прошлогодишње прве конференције о 
агротуризму. Данас смо разговарали о 
перспективама развоја агротуризма у 
Топлици и дефинисали неке ставове, 
и на становишту смо да је потребан 
један студијски програм, који ће 
школовати  студенте  у  оквиру 
агротуризма. Ми ћемо се потрудити 
да и свим нашим капацитетима 
допринесемо, не само кроз студијске 

јановић.

Директор Туристичке органи-
зације Прокупља Симон Симоновић, 
овом приликом је истакао да се 
запослени у овој организацији труде 
да гостима, који дођу у наш град, на 
на јбољи начин  предст аве  све 
знаменитости нашег краја, због којих 
ће нас опет посетити.

-Туристичка организација Про-

кат прокупаког Музеја и Топличке 
академије, под називом „Еко музеј“, 
којим ће се туристима, представити 
све специфичности Топлице.

На овој конференцији, предсе-
дник Топличке академије проф. др 
Звонко Златановић,  уручио је 
з а х в а л н и ц е  п о ј е д и н ц и м а  и 
установама, које успешно сарађују са 
овом образовном установом. Л.С.
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У Прокупљу свечано обележен Дан Министарства унутрашњих послова, слава и Дан Полиције

У служби и за добробит народа
14. јуна 2022.

Уз државне почасти, полагањем 

венаца на спомен обележје поги-

нулим полицајцима у ратовима од 

1990-1999. године пред зградом 

Полицијске управе у Прокупљу, 

свечано је обележен Дан Мини-

старства унутрашњих послова 

Републике Србије, Дан полиције и 

њихова слава Свете Тројице.

У присуству представника 

локалне самоуправе Прокупља, 

Војске Србије, правосудних органа, 

Цркве „Свети Прокопије“, ми-

нистарстава просвете и здравства и 

многобројних грађана, на спомен 

обележје погинулим полицајцима 

венац је положио начелник По-

лицијске управе у  Прокупљу 

пуковник полиције Ненад Кали-

чанин, као и представници поли-

цијских и војних синдиката.

Обраћајући се присутнима 

Каличанин је истакао да корени 

јавне безбедности у Србији датирају 

још из 14. века из доба Немањића, а 

да је на Скупштини одржаној 14. 

јануара 1811. године и званично 

основано Министарство унутра-

шњих послова Србије.

Он је подсећајући на историјат 

рекао да се од 2001. године Дан 

полиције слави на празник „Свете 

Тројице“, као сећање на 15. јун 1862. 

године када је због убиства дечака 

Саве Стојковића на „Чукур чесми“ у 

Београду дошло до оружаног сукоба 

између српске жандармерије и 

турских војника.

-Полиција се од свог настанка до 

Жандармерија привукла највећу пажњу
14. јуна 2022.

Поводом обележавања Дана 

Министарства унутрашњих по-

слова, славе и Дана полиције, 

припадници Полицијске управе у 

Прокупљу  организова ли  су 

презентацију возила, опреме и 

материјално-техничких средстава 

у центру града, на Тргу топличких 

јунака.

Ова манифестација названа 

тактичко-технички збор, окупила 

је грађане, малишане Предшколске 

установе „Невен“ и ученике про-

купачких школа, како би се боље 

упознали са радом полиције и 

опремом коју користе у свакодне-

вном раду.

Највећу пажњу деце привукла 

су ватрогасна и полицијска возила, 

крими техника, форензичка опре-

ма, маскирна униформа. Поред 

бројних питања постављених 

полицијским службеницима, 

малишани и ученици имали су 

прилику  и  да  уђу  у  возила , 

разгледају их, учествују у показним 

вежбама  и  да  с е  слика ју  с а 

полицајцима. 

На штандовима Жандарме-

ријског одреда Ниш приказано је 

наоружање и опрема, пушке, 

аутомати и друго оружје, што је 

такође изазвало велико интере-

совање деце, која су за Жандарме-

рију имала много питања. Сазнали 

су колико је труда потребно да се 

постане припадник ове јединице, 

шта је то што они раде и у каквим 

приликама примањују своје знање и 

вештине. Многи малишани су 

изразили жељу да се баве овим 

послом, али је било и оних који желе 

да буду саобраћајци или ватр-

огасци.

данашњих дана сусретала  са 

многим изазовима и искушењима и 

била увек уз свој народ и државу, 

спремна да народу пружи безбе-

дност, мир и спокој, као и да буде 

основ једне јаке и савремене државе, 

казао је Каличанин.

Он је нагласио да је посао 

полицајца тежак и одговоран али и 

достојанствен. Такође је навео да код 

пријема у радни однос имају прве-

нство деца погинулих и рањених у 

сионално и да заједно са органима 

локалне самоуправе и свим осталим 

државним органима обезбеде гра-

ђанима слободно и мирно окружење 

у коме ће се осећати безбедно и 

заштићено.

Поводом Дана Министарства 

унут рашњих по слова  Србије 

најзаслужнијим припадницима 

полиције уручене су захвалнице и 

признања.

За пожртвован рад и истицање у 

Презентација полицијских возила и опреме на Тргу топличких јунака

рату припадника Министарстава 

унутрашњих послова Србије.

Каличанин је и овом приликом 

нагласио да је Полицијска управа 

(ПУ) Прокупље постигла јако добре 

резултате на пољу сузбијања општег 

и привредног криминала, очувања 

јавног реда и мира, унапређења 

безбедности саобраћаја и обављању 

свих осталих полицијских послова.

-Приоритет у нашем даљем раду 

биће сузбијање наркоманије и 

кривичних дела са елементима 

насиља, са акцентом на кривична 

дела и прекршаје који се врше на 

штету грађана на јавним местима, 

истакао је Каличанин и нагласио да 

је задатак ПУ Прокупље да свој 

посао ради законито и профе-

служби признања су добили Данијел 

Ивковић, Бранко Миленковић, 

Владимир Башић, Југослав Роглић, 

Дејан Живковић, Бојан Милић, 

Марија Милошевић, Саша Мило-

сављевић, Срђан Стојановић, Зоран 

Марковић, Иван Арсенијевић и 

Небојша Јанковић, а награђен је и 

Горан Михајловић који одлази у 

заслужену пензију.

У културно забавном делу 

програма наступили су чланови 

Црквеног хора „Свети Прокопије“ 

под управом Сање Стојковић-

Антовић, а одломак из драме „Легија 

Части – Милунка Савић“, извела је 

Анђела Станковић чланица проку-

пачког Аматерског позоришта 

„Хранислав Драгутиновић“. М.М.

Љ.М.
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Асфалтирана улица Зорана Радмиловића

17. јуна 2022.

У Прокупљу је данас асфа-

лтирана улица Зорана Радмиловића, 

у дужини од 305 метара, са изгра-

ђеним обостраним ивичњацима и 

прилазима до домаћинстава.

За ту намену из градског буџета 

издвојено је 4,8 милиона динара, 

колика је вредност поменутих 

радова без ПДВ-а.

Ова улица је још једна у низу које 

су по први пут добиле асфалт 

За бржи и лакши транспорт болесника

27. маја 2022.

У  д ру го ј  ф а з и  п р о ј е кт а 

„Инфраструктурно опремање 

привредне зоне „Хисар“ у Про-

купљу“, радови су завршени у 

планираном року. Финансирало их 

је Министарство привреде у 

вредности од 77.818.172 динара са 

ПДВ, а Град Прокупље је учество-

вао са износом од око 14.000.000 

динара.
Ка ко  н а вод е  у  л о ка л н о ј 

самоуправи у Прокупљу, радове је 

изводила група извођача, чији је 

представник СЗР „Бетон стил 

Раца“ из Александровца. Изведе-

ни су следећи радови, изградња 

интерних саобраћајница, водово-

дне и канализационе мреже за 

отпадне воде и канализационе 

мреже за атмосферску воду. 

У Граду Прокупљу наглашавају 

да су поменути радови почели 22. 

јула 2021. године, а да је њихов рок 

за завршетак био 18. мај 2022. 

године и да је испоштован.
Градоначелник Прокупља Ми-

лан Аранђеловић, истиче уверење 

да ће заинтересованост инвести-

тора за улагање у Привредну зону 

бити велико, будући да је локација 

на изузетно значајном месту 

имајући у виду изградњу новог ауто 

пута Ниш-Приштина који ће, како 

сматра, имати значајан утицаа на 

привредни развој читавог Топли-

чког округа.

Завршене су и две трафостанице од 

10/0,4 са полагањем 10 кв-них 

каблова, телекомуникационе и 

сигналне инсталације ,  као и 

саобраћајна сигнализација.

Прокупачка болница добила два нова возила од Министарства здравља

Радови завршени у планираном року
Привредна зона „Хисар“ значајна за развој Топличког округа

3. јуна 2022.

Испуњено обећање грађанима

Општа болница „Др Алекса 
Савић“ у Прокупљу добила је од 
Министарства здравља Републике 
Србије два санитетска возила, која 
ће служити за збрињавање паци-
јената на нивоу терцијалне здра-
вствене заштите.

Нова возила већ су допремљена 
у прокупачку болницу и њихова 
укупна вредност је 11 милиона 
динара. Ова донација обезбеђена је 
у оквиру пројекта „Хитан одговор 
на Ковид 19“  за потребе Републике 
Србије, из средстава пројекта 
HORSK, а у складу са процедурама 
Међународне банке за обнову и 
развој.

Возило које је намењено за 
хитан транспорт пацијената опре-
мљено је најсавременијом медици-

Прокупачки Дневни боравак 
„Сунце” за децу и младе са посе-
бним потребама добио је „слану 
собу” која утиче на побољшање 
ресираторних функције корисника 
те установе.

Како су казали у тој установи, 
„слану собу” су добили захваљу-
јући донацији од 500.000 динара, 
које је у изградњу и монтажу собе 
уложило предузеће „Васа Трејд” из 
Ражња.

Управник боравка и секретар 

Удружења оболелих од мишићних и 
неуромишићних болести Топли-
чког округа Драгослав Петровић 
рекао је, да је слана соба већ у 
функцији и да је од великог значаја 
за кориснике те установе јер 
боравак у њој од 15 минута може 
замениту 10 дневни боравак на 
мору и удисање морског ваздуха.

Како је истакао Петровић кори-
стан учинак „слане собе” је на 
располагању и свим Прокупчанима 
са респираторним проблема, који 
такође могу да је користе и то за 
сада бесплатно.

Дневни боравак за ометене у развоју у Прокупљу добио слану собу

Третман благотворан за здравље
9. јуна 2022.
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нском опремом, док ће друго 
возило служити само за превоз 
пацијената.

– Желим да изразим захвалност 
Министарству здравља које је 
препознало потребе наше здра-
вствене установе и обезбедило нам 
два нова возила која ће нам бити од 
изузетног значаја, посебно за 
пацијенте који су хоспитализовани 
у прокупачкој болници, а потребно 
им је лечење на вишем нивоу 
здравствене заштите, истакла је 
директорка Опште болнице „Др 
Алекса Савић“, др Сњежана Арсић. 
Она је додала да ће ова донација 
знатно побољшати услове тра-
нспорта најтежих пацијената на 
терцијални ниво здравствене 
заштите, као и рад запослених у 
прокупачкој болници.

захваљујући локалној самоуправи, 

која радовима на путној инфрастру-

ктури настоји да побољша квалитет 

живота свим грађанима Прокупља.

Становници ове улице, као и 

целог насеља, изразили су задо-

вољство и захвалност градском 

руководству на испуњеним обећа-

њима, јер су стрпљиво чекали да 

након претходно асфалтиране Ви-

шњичке улице и улице Јована Дучи-

ћа, асфалт дође и до њихових кућа.

Л.С.

Љ.М.

Љ.М.

М.М.



Свечана академија поводом 75. година подружнице СЛД у Прокупљу

Стручни часопис као круна рада подружнице
11. јуна 2022.

Поводом 75. година од оснивања 
подружнице Српског лекарског 
друштва у Прокупљу, у Дому 
културе је одржана свечана акаде-
мија, а потом и 60. Јунски сурети 
лекара Топлице. Овом приликом 
поздравне речи лекарима из То-
плице, али и целе Србије, као и 
бројним гостима и сарадницима, 
поштоваоцима њиховог рада, 
упутили су председник Српског 
лекарског друштва, академик Радоје 
Чоловић, председник Одбора за 
здравље Народне  скупштине 
Републике Србије др Дарко Лакетић 
и председник Српског лекарског 
друштва у Прокупљу, др Срђан 
Мијатовић.

постојања и рада, а она је била 
испуњена великим бројем акти-
вности. Желим да истакнем да је 
СЛД председник Републике Србије 
Александар Вучић ове године 
одликовао Oрденом првог степена. 
Јубилеј од 150. година био је повод 
да објавимо књигу великог формата 
на 560 страна. Такође смо издали 
поштанску марку са ликом др Владе 
Ђорђевића. Очекује нас 24. и 25. 
новембра 2022. и XX јубиларни 
конгрес лекара Србије, рекао је 
између осталог академик Чоловић, 
говорећи о значајним активностима 
и догађајима, који су важни за ово 
друштво.

Обраћајући се својим колегама, 
он је истакао да увек подржава 

Прокупљу, окупљеним лекарима из 
Топлице и Србије, обратио се и њен 
дугогодишњи председник др Дарко 
Лакетић.

-Задовољство ми је да у име 
Одбора за здравље и породицу, чији 
сам председник поздравим овај 
скуп, а задовољство је још већ јер 
сам био дугогодишњи председник 
ове подружнице.  Од почетка 
процеса акредитације и стручних 
састанака, подружница у Прокупљу 
је била једна од највреднијих и у 
сваком тренутку смо успевали да 
својим ангажовањем и активно-
стима, омогућимо онај редован број 
поена, који је сваки колега требало 
да прикупи током године. Тако је 
било тада, а тако је и данас и ја то 
морам да похвалим и кажем да се 
изузетно поносим тиме. Осим тога 

које смо сви заједно преточили у 
часопис „Acta medica hameummi“ и 
рекао бих да је то један својеврстан 
печат рада лекарства на овом про-
стору. Захваљујем се и профе-сору 
Милисављевићу, који води порекло 
из овог града и који је прихватио да 
буде председник Савета нашег 
научног часописа. Он се посветио и 
посветиће се једном врло значајном 
задатку за све нас, јер формирање 
стручно – научног часописа у 
једном малом граду, без традиције у 
том смислу, велики је и квалита-
тивни искорак. Такође, хвала акде-
мику Чоловићу на данашњем при-
суству, зато што је пре свега разумео 
значај овог скупа и на овај начин 
подржао наш дугогогодишњи рад, а 
свима вама честитам Сретењски 
орден, зато што је то сатисф-акција У  и м е  п р е д с е д н и ш т в а  и 

извршног одбора Српског лекарског 
друштва, академик Радоје Чоловић 
је поздравио колеге у Топлици и 
захвалио им се на дугогодишњем 
постојању и вредном раду и овом 
приликом председнику др Срђану 
Мијатовићу уручио повељу пово-
дом 75. година од оснивања по-
дружнице Српског лекарског 
друштва у Прокупљу.

-Ове године је Српско лекарско 
друштво обележило 150. година 

набавку нове медицинске опреме, 
јер је она преко потребна, али да 
верује да је на првом месту и 
најбитније за сваког болесника 
њихово знање и стално усаврша-
вање.

-Знање ће вас увек наводити на 
пропитивање да ли је оно што 
понудите пацијенту у том тренутку 
најбоље за њега. Такође још једна 
врло важна, а према мом мишљењу 
и најважнија ствар је разговор са 
пацијентом. Могу да посведочим 
овде пред вама, да кад год сам био 
свестан своје грешке, а много пута 
се то десило, било је увек зато што 
сам пропустио да попричам са 
пацијентом. Разоварајате са пације-
нтом увек и вратите се разговору, 
кад год вам се учини да сте нешто 
пропустили, док радите на успоста-
вљању дијагнозе, поручио је својим 
млађим колегама председник 
Српског лекарског друштва ака-
демик Радоје Чоловић и пожелео да 
се и убудуће окупљају лепим пово-
дима и значајним јубилејима.

Поводом 75. година постојања и 
успешног рада подружнице СЛД у 

ова подружница је изнедрила 
велики број људи са завидним 
биогра-фијама, рекао бих великана. 
Кроз њену историју, они нису били 
само на челу, већ су били и у њеном 
чланству. То је нешто што ће остати 
уписано у историју, не само наше 
подружнице, већ и у историју 
Српског лекарског друштва. Посе-
бно се захваљујем професорки 
Славици Поповић Филиповић зато 
што је уложила велики труд и знање, 

за вишедеценијски вредан, частан и 
поштен рад целокупног лекарстава 
у Србији, нагласио је др Дарко 
Лакетић на свечаној академији 
поводом 75. година од осни-вања 
подружнице Српског лека-рског 
друштва у Прокупљу.

Ову свечаност, својим наступом 
увеличао је хор цркве „Светог 
Прокопија“, под диригентском 
палицом Сање Стојковић Антовић.

Л.С.
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Српско лекарско друштво у Прокупљу доделило признања члановима и одржало стручна предавања

Повод значајан јубилеј
11. јуна 2022.

Свечана академија поводом 
обележавања 75. година од оснивања 
подружнице Српског лекарског 
друштва у Прокупљу, била је прилика 
да се истакну њене активности и 
резултати, али и да се награде 
најзаслужнији и највреднији чланови 
и сарадници за 2022. годину. Награде 
заслужним члановима СЛД Про-
купље додељиване су од 60-тих 
година прошлог века, али се та 
традиција 90-тих година прекинула, 
да би поново била обновљена 2020. 
године.

Повеље Српског  лекарског 
друштва Прокупље се додељују за 
изузетне активности у дугогодишњем 
периоду на остваривању циљева и 
задатака Српског лекарског друштва 
Прокупље. Плакете се уручују инсти-
туцијама које су током дугог низа 
година помагале рад друштва, док се 
дипломе додељују за истицање и 
ангажовање у оквиру рада дру-
штва.Захвалнице ове подружнице се 
додељују појединцима и установама 
за учешће и помоћ у реализовању 
активности, које је годинама уназад 
спроводило Српско лекарско дру-
штво. Ова признања лауреатима су 
уручили председник СЛД др Срђан 
Мијатовић и потпредседник др 
Братислав Васиљевић.

Међу бројним добитницима 
захвалница нашли су се старешина 
цркве „Светог Прокопија“ протојереј 
Никола Илић, Народни музеј Топли-
це, Дом културе Прокупље, Графички 
студио Прокупље, Туристичка орга-
низација града Прокупља, Војска 
Србије Касарна „Ратко Павловић 
Ћићко“ у Прокупљу.

Добитници диплома СЛД Про-
купље су доцент др Вељко Тодоровић, 
др Љубица Дражић, др Наташа 
Радовановић и Боб Филиповић.

Добитници златних плакета су 
Град Прокупље, Скупштина града 
Прокупља, Регионална лекарска 

комора Југоисточне Србије, По-
лицијска управа у Прокупљу, То-
плички управни округ,  Општа 
болница „Др Алекса Савић“, Дом 
здравља у Прокупљу, Дом здравља 
Блаце, Дом здравља Житорађа.

Сребрне плакете добили су Дом 
здравља Мерошина и Дом здравља 
Куршумлија. Повеље за 2022. годину 
припале су проф.  др Славици 
Поповић Филиповић, проф. Милану 
М и л и с а в љ е в и ћ у  п р ед с ед н и ку 
приређивачког савета научног 
часописа регионалне подружнице 
СЛД у Прокупљу, академику проф. др 
Радоју Чоловићу, проф. др Мишку 
Живићу, др Сњежани Арсић, др 
Слађани  Сто јичић ,  др  Живки 
Стојановић, др Драгану Томашевићу, 
др Стојани Васовић, др Катици 
Стевановић, др Душану Милошевићу, 
др Братиславу Васиљевићу. Оне су 
додељене и некадашњим предсе-
дницима ове подружнице, међу 
којима и др Дарку Лакетићу, др 
Радиши Перовићу, др Драгану 
Јовановићу из Косова Поља, (пре-
дседник СЛД Прокупље, од 1991. до 
1994. године), који се овом приликом 
захвалио у име свих добитника, 
рекавши да је све добро и лепо 
доживео у свом родном граду, али и 
Прокупљу где је службовао пуних 40 
година.

Поводом овог великог јубилеја 
подружнице СЛД у Прокупљу, 
присутне је поздравио и њен садашњи 
председник др Срђан Мијатовић.

-Имамо доста разлога да се 
поносимо оним што смо остварили до 
сада. Покренули смо низ акција, 
приредили и објавили фототипско 
издање књиге „Лекар у служби свог 
народа Др Алекса Савић министар 
народног дравља“. Добили смо 
Светосавску повељу, као највише 
признање Топличког управног 
округа, а овогодишњи сусрети се 
одржавају уз пуну подршку Града 
Прокупља, Регионалне коморе Ниш и 
др Дарка Лакетића, који све акти-

вности подржава. Он нам је обећао 
велику библиотеку, у којој ће се на-
лазити велики број домаћих и страних 
уџбеника, који се иначе могу ретко 
наћи. Направили смо сајт СЛД, који 
ће бити од користи свима нама. 
Пкренули смо неколико иницијатива, 
од којих и иницијативу за рестау-
рирање најстаријег споменика др 
Алекси Савићу у Прокупљу и по-

предавачи из Србије.

Међу њима су били и проф. 
Славица Поповић Филиповић, истра-
живач и публициста, а тема о којој је 
говорила је била „Искуство у истра-
живању историје српске медицине“. 
Други предавач је била проф. др сци 
Лидија  Ристић са  Клинике  за 
пулмологију УКЦ Ниш. Она је 
говорила на тему „Сан као извор 

дизање новог споменика испред новог 
Здравственог центра. Такође смо 
покренули иницијативу за промену 
назива улице у којој се налази Здра-
вствени центар, где очекујемо по-
дршку Града Прокупља, јер желимо 
да она носи име др Власте Дражића 
(број 1), родоначелника савремене 
хирургије, као и додељивање још 
једне улице др Милану Рајковићу, 
једном од наших најчувенијих 
хирурга, истакао је председник 
подружнице СЛД у Прокупљу др 
Срђан Мијатовић на свечаној ака-
демији, која је одржана у знак 
обележавања великог и значајног 
јубилеја прокупачке лекарске подру-
жнице.

После ове свечаности, одржани су 
60. Јунски сусрети лекара Топлице, на 
којима су говорили еминентни 

здравља или болести – реч пулмо-
лога“. О „Интрахоспиталним инфе-
кцијама као сталном медицинском 
проблему“, говорио је проф. др сци 
Мишко Живић из Опште болнице „Др 
Алекса Савић“ у Прокупљу. Лекарима 
на овогодишњим сусретима, обратио 
се и предавач из Опште болнице у 
Лесковцу спец др мед Јована Живић 
на тему „ Ковид 19 и ментално 
здравље, као и проф. др сци Милан 
Павловић, са Клинике за кардио-
логију УКЦ Ниш, који је говорио о 
„Новим препорукама за лечење 
срчане инсуфијенције“.

У току јучерашњег дана учесници 
сусрета су посетили Спомен собу 
„Гвозденом пуку“ и галерију „Божа 
Илић“ у којој је отворена изложба 
посвећена др Владану Ђорђевићу.

Л.С.
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У Конџељу одржан Светоплички Видовдански сабор

Традиционално додељена „Видовданска признања“
28. јуна 2022.

У знак сећања на Косовски бој, 
данас 28. јуна, у порти манастира 
Топличка Грачаница у Конџељу, 
одржан је 20. Видовдански Свето-
плички сабор, чији организатори су 
Топлички управни округ и Општина 
Куршумлија.

Свечану литургију поводом овог 
важног и значајног празника служио 
је владика нишки Арсеније и 
свештенство Топлице. У програму 
свечане академије, учествовале су 
све четири општине Топличког 
управног округа, а на њој су до-
дељене и  традициоаналне „Видо-
вданске повеље“, које носе имена 
славних косовских јунака. Ова 
признања добитницима је уручио 
начелник Топличког управног 
округа Златан Миљковић. Највише 
Видовданско признање, Повељу 
„Цар Лазар“, добио је генерал мајор 
Слађан Стаменковић, заменик 

Стефан Дикић.

Организациони одбор одлучио је 
да ове године додели две повеље 
„Косанчић Иван“. Ово признање 
добио је Слободан Панић, предсе-
дник Завичајног удружења Топли-
чана у Нишу, који је бројним 
донацијама помагао прокупачком 
породилишту, сеоским домаћи-
нствима у општини Куршумилја, у 
Житорађи хору „Бисери” и  многим 
издвојеним одељењима школа у 
Топлици.

Повељу „Косанчић Иван“ добио 
је и Драгиша Стојановић, шеф 
дописништва РТС у Прокупљу, на 
предлог представника Општине 
Куршумлија. Ово признање је 
Стојановићу додељено за допринос 
афирмацији Куршумлије и целе 
Топлице.

Поздрављајући присутне госте и 
добитнике признања, начелник 
Топличког управног округа Златан 
Миљковић је рекао да се на Ви-
довдан догодила најважнија ствар за 
Србе, јер смо тог дана себе одредили 
као народ, који не пристаје на 
ропство и тлачење.

-Ово је дан који представља 
симбол величине нашег народа. Дан 
који је и у нашим поразима пока-
зивао колико смо велики и ако 

бројчано мали. И данас сам посебно 
срећан што се са свима вама налазим 
овде, испред Топличке Грачанице, у 
срцу јуначке Топлице и што могу да 
кажем да Србију и тада, када су 
мислили да су је покорили, нису, јер 
српски дух је непоколебљив, непо-
коран и никада није устукнуо пред 
освајачем. Поклонити се овде данас 
за мене је највећа част, јер сваки наш 
дан за који живимо је дан за који су 
наши преци гинули. Зато никада не 
смемо да заборавимо ко смо, од кога 
потичемо и које светиње бранимо, 
истакао је Миљковић.

На академији су додељене 
захвалнице и награде ауторима 
најбољих радова литерарног конку-
рса, који традиционално поводом 
Видовдана расписује Топлички 
управни округ.

Награде најбољим ствараоцима 
уручио је начелник Топличког 
управног округа Златан Миљковић, 
а то су овога пута Анастасија Ђи-
нђић, Јулија Јовановић, Катарина 
Чарапић, Милица Бјелетић, Урош 
Тошковић и Николина Јовичић.

По завршетку свечаности, на 
којој су уручене Видовданске 
награде, у порти Топличке Грача-
нице представљен је и 15. број 
часописа за културу и друштвена 
питања „Топлички венац“.

команданта Копнене војске Србије. 
Као командант треће бригаде у чијој 
зони одговорности је и Топлички 
управни округ, његова бригада и он 
лично, одувек су несебично пружали 
подршку округу. Пре свега приликом 
природних непогода у свим нашим 
општинама Топличког округа, а 
посебно приликом поплава 2014, 
2019, 2020, 2021. године, као и у 
отклањању последица снежних 
наноса 2012, 2020. године. Припа-
дници ове јединице током пандемије 
Ковид-19 обезбеђивале су болнице, 
старачке домове и домове здравља и 
учествовале у помоћи школама, 
црквама, изградњи путева на по-
дручју топличког краја. Такође ово 
признање припало је поменутом 
добитнику, јер је иницијатор обеле-
жавања дана Топличког устанка и 
подизања споменика јунацима 
Гвозденог пука у Прокупљу и 
Игришту, али и за заслуге за ку-
лтуролошко и инфраструктурно 
уређење нашег округа.

Повеља „Царица Милица“ ове 

почасни доктор наука на више 
Универзитета и члан Академије 
наука у више земаља. Један је од 
иницијатора идеје за изградњу 
Меморијалног центра-ратног ме-
моријала на Радан планини у селу 
Власову, код места погибије једног 
од вођа у Топличко-Јабланичком 
устанку, војводе Димитрија Бего-
вића. Радови су започети, а њиховим 
завршетком ће Топлица добити 
велики културно-историјски значај, 
као и туристички потенцијал.

Признање „Милан Топлица“ 
додељено је на предлог много-
бројних удружења, доктору Брати-
славу Дикићу, бившем команданту 
Жандармерије и генералу полиције, 
који је поред свог професионалног 
ангажовања на одбрани интереса 
Републике Србије, сада и као 
пензионисани припадник безбедно-
сних снага Србије учествовао у 
бројним хуманитарним акцијама 
обезбеђивања материјалних сре-
дстава за породице палих бораца. 
Награду је примио његов син 

године припала је проф. др Славици 
Ђукић Дејановић, која је својим 
деловањем на високим функцијама 
дала велики допринос Топлици. У 
образложењу се наводи да је својим 
деловањем на високим функцијама 
дала велики допринос нашем крају, 
посебно развоју демографске поли-
тике, залажући се за подстицај 
рађања деце на подручју Прокупља и 
целог Топличког округа. Заслужна је 
за отварање нових објеката вртића у 
Прокупљу и додељивању новца за 
суфинансирање мера популационе 
политике нашега краја.

Овогодишњи добитник при-
знања „Југ Богдан“ је проф. др Дра-
ган Симеуновић, редовни професор 
Факултета политичких наука у 
Београду.Он је на бројним скупо-
вима и трибинама са посебним 
поштовањем и дивљењем ширио 
свест о јуначким и херојским 
подвизима наших предака из 
Топлице.Академик Симеуновић је 
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Туристичка организација Прокупља учествовала на Београдском манифесту

2. јуна 2022.

Овогодишњи, осми по реду 

Београдски манифест, окупио је 

велики број учесника и излагача из 

целе Србије, Црне Горе и Републике 

Српске. Циљ ове манифестације био 

је промоција туристичких потенци-

јала крајева из којих долазе.

-Оно што је обележило ово-

годишњи Београдски манифест када 

је у питању наступ Туристичке 

организације града Прокупља је 

веома квалитетан туристички 

маркетинг, у жељи да се град Проку-

пље и његови туристички, али и сви 

остали  потенцијали представе у 

најбољем светлу посетиоцима. Сава 

променада је место где обитава 

највећи број страних туриста у 

Београду, који ту долазе из разли-

читих крајева света и управо је због 

тога било важно да учествујемо на 

овогодишњој манифестацији, рекао 

је директор Туристичке органи-

зације у Прокупљу Симон Симоно-

вић.

Он је додао да је посао Тури-

стичке организације, поред промо-

ције развоја туризма града и учешће 

на свим манифестацијама сајамског 

типа на којима се окупљају туристи-

чке организације из Србије, земаља 

Балкана али и шире.

– Нико неће чути за наш град 

нити доћи у Прокупље, уколико не 

прикажемо све лепоте и квалитете 

Прокупља домаћој, али и страној 

јавности. Ово је један од начина где 

се то може урадити. Развој туризма и 

популаризација неког места као 

туристичке дестинације првенстве-

но тражи велику љубав према свом 

месту, али и потпуно познавање 

свега онога што се дешава и развија у 

месту где живите, јер је све повезано 

са туризмом. Град реализује и при-

према велики број изванредних 

пројеката, који значајно мењају све 

на боље. Град се развија, долази нам 

Висок квалитет захваљујући агротехничким мерама
15. јуна 2022.

Пољопривредна стручна и 

саветодавна служба (ПСС) Проку-

пље је и ове године, традиционално 

организовала пољопривредну 

манифестацију под називом „Дани 

поља стрних жита“.

Скуп је отворио директор (ПСС) 

Алексанар Петковић захваливши се 

локалној самоуправи, предста-

вницима општине Житорађа, 

представницима семенских кућа и 

пољопривредним произвођачима 

на помоћи, подршци и присуству тој 

јединственој пољопривредној 

мани-фестацији у Топличком 

округу.

Захваљујући тој манифестаци-

ји, која је ове године одржана на 

огледним пољима пољопривре-

дног произвођача Илић Снежане у 

селу Ђакус, пољопривредници су 

имали прилике да се и практично 

увере које сорте пшенице дају на-

јбоље приносе у овом делу Србије.

На огледном пољу посејано је 

13 сорти озимих стрних жита из три 

семенске куће – БЦ, ЛГ и Униге-

нетик.

Приказане су сорте жита јечам 

„Босут БЦ“, тритикале „Горан БЦ“, 

пшеница „Аница БЦ“, пшеница 

„ А л х а м б р а  Б Ц “ ,  п ш е н и ц а 

„Армстронг БЦ“, пшеница „Анери 

БЦ“, пшеница „БЦ Адора Уни-

генетик“, пшеница „БЦ Флекса 

Унигенетик“, пшеница „БЦ Триамо 

2Ц Унигенетик“, пшеница „БЦ 

Конверта Унигенетик“, пшеница 

„БЦ Климатика Унигенетик“, 

пшеница „БЦ Логика Унигенетик“ 

и пшеница „БЦ Икона Унигенетик“.

-Ова манифестација има за циљ 

да се ратарима практично покаже 

какви висококвалитетни приноси 

могу да се добију када се на усевима 

примене све агротехничке и друге 

мере, посебно током сетвених 

радова, изјавио је саветодавац за 

ратарство у ПСС Прокупља и 

координатор огледних поља Радо-

ван Бјелица.

Он је истакао да се ове године у 

Топличком крају очекују добри 

приноси пшенице од око 3.500-

4.000 килограма по хектару, иако је 

Одржана традиционална манифестација Дани поља стрних жита

већи број домаћих и страних гостију, 

побољшани су смештајни капа-

цитети, ради се и гради, тако да Ту-

ристичка организација у Прокупљу, 

мора да буде неко ко ће на најбољи 

начин одговорити потражњи тури-

ста, одакле год да долазе, истакао је 

Симоновић.

Према његовим речима од 

посебне важности на овој мани-

фестацији било је и  потписивање 

Меморандума о сарадњи  између ТО 

града Прокупља и ТО Општине 

Гњилане са Косова и Метохије.

-Уз претходну заједничку коо-

рдинацију са народним послаником 

из Топлице доцентом др Дарком 

Лакетићем и Канцеларијом за КиМ, 

направили смо изванредну пла-

тформу за  будућу сарадњу у 

туристичком смислу наша два краја, 

али смо отворили врата и за све 

остале правце сарадње, који могу 

допринети обостраном развоју. 

Једна смо од најмлађих туристичких 

организација у Србији, а себи смо 

поставили као задатак да ћемо 

братимити нашу организацију са 

сродним туристичким органи-

зацијама из различитих делова 

Србије и околних балканских 

земаља. Ово је прво братимљење и 

први корак ка доброј сарадњи и 

туристичким разменама, које ће 

нашем граду донети неке нове и 

корисне пројекте, који ће побо-

љшати туристичку понуду и посе-

ћеност,  подвукао је  директор 

Туристичке организације у Проку-

пљу Симон Симоновић.

Прeдстављени туристички потенцијали Прокупља

била велика суша у месецу мају 

када је киша била најнеопходније.

Такође је нагласио да ће Топли-

чки ратари моћи да жању јечам 

крајем јуна месеца, а пшеницу 

почетком јула.
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Град Прокупље наградио „вуковце“ свих основних и средњих школа 

30. јун 2022.

Градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић је на свечаности у сали 
Скупштине Града уручио књиге 
најбољим ђацима „вуковцима“ свих 
основних и средњих школа у Про-
купљу.

Обраћајући се  присутнима 
градоначелник Аранђеловић је рекао 
да је ово леп дан за Прокупље јер 
може награди тако велики број до-
брих и успешних младих људи. 

-За нама је једна јако добра и 
успешна школска година, а о томе 
колико је била успешна најбоље 
сведочи овако велики број најбољих 
ђака, носилаца „Вукових диплома“ 
који су уложили велики труд и рад 

како би стекли  велико знање на чему 
им у име целог града и свих нас у 
руководству срдачно честитам, рекао 
је градоначелник Аранђеловић. 

Он је нагласио да ће ове године 
Град Прокупље књигом наградити 
800 одликаша, међу којима су и 
вуковци, ђаци генерације и освајачи 
једног од три највиша места на 
републичким такмичењима у знању и 
вештинама.

-Имате разлога да будете задо-
вољни јер за вама је један заокружен 
циклус школовања, а испред вас упис 
у жељене средње школе и на фа-
култете, рекао је Аранђеловић 
обраћајући се прокупачким одлика-
шима.

10. јуна 2022.

Традиционлани плес малих 

матураната данас је на Тргу Топли-

чких јунака у Прокупљу окупио 

ученике свих основних школа. Град 

Прокупље сваке године подржава 

школе у организовању ове манифе-

стације, али због пандемије вируса 

Ковид 19 она претходних година није 

одржана. Ове године матуранти су 

поново након паузе заплесали на 

централном градском тргу, где их је 

поздравила већница за образовање 

Града Прокупља Катарина Вељовић.

-Велика ми је част и задовољство 

што могу да вас поздравим у своје 

лично име и у име Града Прокупља и 

да вам пожелим пуно успеха на новим 

стазама живота које почињете да 

освајате. Прошло је осам дугих али 

лепих година, испуњених лепим 

тренуцима у којима сте начинили 

прве кораке у школској клупи, 

научили прва слова, стекли нова 

пријатељства. Драго ми је што видим 

срећна и насмејана лица око мене. 

Знам да вам је тешко схватити да ће 

вас у наредном периоду путем знања и 

науке водити нови професори, у 

новим школским клупама, али ја вам 

то искрено желим, а то је пре свега 

реалност и потреба овог друштва, 

казала је већница Вељовић.

Она је свршене основце подсе-

тила да је у њиховом животу дошао 

најважнији тренутак.

-Толико је пута утабано око 

школе, а толико путева се отвара у 

вашем даљем животу. Желим вам да 

направите прави избор и кренете 

путем који ће вам помоћи да савладате 

омиљену професију, прескочите све 

препреке и постигнете успех који 

желите, јер од тога зависи ваша 

будућност. Будите упорни, никада се 

не враћајте назад, немојте застати, јер 

само тако  можете постии успех и 

постати добри људи. Драга децо, 

честитам вам на матури, прешли сте 

део пута у стицању образовања. Пред 

вама су нови изазови и нови циљеви, 

казала је већница Вељовић и матура-

нтима пожелела много среће у животу 

и успеха у даљем школовању.

Први матурски плес отворен је 

валцером. Ученици, учитељи, наста-

вници и директори школа у плавим, 

љубичастим, зеленим и жутим маји-

цама, сви заједно су заплесали, 

певали, плакали због растанка. Дру-

жење је настављено уз ђускање у 

ритму свих музичких жанрова, а 

завршено традиционално, српским 

народним играма.

Мали матуранти плесали на Тргу Топличких јунака у Прокупљу

Љ.М.

Он је додао да се нада да ће они, 
који су се и до сада трудили да буду 
најбољи, наставити истим еланом да 
освајају науку и у даљем школовању.

- Знање и образовање је нешто 
највредније што можете да стекнете, 
нешто што је само ваше и што вам 
нико никада неће моћи да одузме, 
рекао је градоначелник Аранђеловић 
пожелевши најбољим прокупачким 
ђацима да наставе да се школују као и 
до сада са великим успехом и да се 
једног дана кад заврше школовање 
врате у свој родни град да помогну 
његовом напретку и уздизању. 

-Надам се да ће неки од вас у 
будућности радити и у овој згради, и 
бити на одговорним функцијама, да 
ће неко од вас бити и будући гра-

доначелник Прокупља, да ћете бити 
професори и лекари, судије, инже-
њери на понос свих нас, закључио је 
градоначелник Прокупља Милан 
Аранђеловић. 

Поред ових награда, од 15 до 25 
хиљада динара добиће и сви освајачи 
првих, других и трећих места на 
републичким такмичењима, а као и 
обично Град Прокупље ће и ове 
године традиционално наградити 
новчано и своје најбоље студенте.   

На данашњој свечаности међу 
великим бројем носилаца „Вукових 
диплома“ било је и 16 „вуковаца“ 
Медицинске школе „Др Алекса 
Савић“, која је уједно проглашена и 
најуспешнијом прокупачком школом 
у школској 2021/22 години.

Музиком се опростили од Основне школе

Понос и будућност града

М.М.
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Одржан традиционални пролећни маскенбал ПУ „Невен“

Наступ свих прокупачких предшколаца
25. маја 2022.

У оквиру обележавања 24. маја 

Дана установе, Предшколска 

установа „Невен“ организовала је 

традиционални пролећни маске-

нбал на коме су учествовали пре-

дшколци из свих прокупачких 

вртића, као и из основних школа у 

граду и на селу.

На овој раздраганој, шаре-

ноликој манифестацији, уз много 

добре музике, маштовитим ко-

стимима  и  кореографи јама , 

окупљенима на Тргу Топличких 

јунака у центру Прокупља, мали-

шани су се преставили занимљи-

вим сценским наступима, које су 

вредно припремали заједно са 

својим васпитачицама.

Наступило је око 350 пре-

дшколаца у 15 кругова игара, од 

којих су  у 13 учествовали пре-

дшколци из градских вртића и у два 

предшколци из предшколских 

одељења основних школа, док су се 

у девет наступа публици предста-

вили и малишани из предшколских 

одељења у школама на сеоском 

подручју.

–Ово је уједно био и најлепши 

начин да се растанемо од наших 

предшколаца који јесенас полазе у 

први разред основне школе, казала 

је директор ПУ „Невен“ Весна 

Јовановић.

Она је изразила задовољство 

оним што су деца припремила за 

наступ у центру града и истакла да 

је за маскенбал владало велико 

интересовање и млађих група из 

прокупачких вртића али да је због 

ограниченог простора на отво-

реном у центру града, морао да буде 

и ограничен број учесника, па је 

тако одлучено да се овог пута 

публици представе само пре-

дшколци као најстарија група која 

напушта установу.

Шарени костими весела и 

насмејана лица уз добро осми-

шљене музичке наступе и корео-

графије и овог, као и много пута до 

сада оплемениле су центар Проку-

пља и увеселиле стотине гледа-

ллаца који су уживали у вишеча-

совном наступу деце, која су још 

једном показала да су „радост и 

украс света“.

-Драга децо и родитељи, град 

Прокупље залагаће се и даље да 

омогући што боље услове за шко-

ловање. Закорачићете у најлепше 

раздобље свог живота, у ђачко 

доба. Још једном пуно здравља, 

среће и пуно успеха вам желим и 

хвала вам што сте овај дан учинили 

тако посебним, казала је овом 

приликом већник за просвету 

Катарина Вељовић

Ове године, на маскенбалу су 

учествовала и деца новоотворених 

предшколских одељења из села 

Мала Плана и Доња Стражава, која 

су  део пројекта „Инклузивно 

предшколско образовање и ва-

спитање“. 

М.М.

Подршка најмлађим Прокупчанима
29. јуна 2022.

Желећи да покаже колико 

брине  о  сво јим  на јмлађим 

суграђанима, Град Прокупље је 

ове године, обезбедио седмо-

дневно летовање у Буљарицама за 

240 основаца из четири градске и 

две сеоске школе. Прокупачким 

школарцима на мору ове године 

придружиће се и ученици из 

Основне школе „Светислав 

Мирковић Ненад“ у Малој Плани 

и „Вук Караџић“ у Житном 

Град Прокупље наградио одличне ђаке бесплатним летовањем

Тај пројекат је одобрило Мини-

старство просвете и технолошког 

развоја, а финансирала га је 

Светска банка. Град Прокупље је 

носилац пројекта, а партнери на 

пројекту су ПУ Невен, удружење 

„Инклузија данас”, Центар за 

социјални рад Топлица и Дом 

здравља Прокупље.

-Наша драга деца и њихови 

родитељи су се потрудили да овде 

прикажу најлепше костиме и маске 

и данас уживамо у њиховој лепоти 

и плесу, а ове тренутке ће памтити 

целога живота. Са својим васпи-

тачима су кренули у живот, расли, 

васпитавали се, сазревали. Помо-

гли су им да рашире своја мала 

крила и крену у будуће изазове. 

Подржимо их, како доликује, јер су 

у сваки покрет уложили сав свој 

труд, емоцију и љубав, рекао је 

Ивица Крстовић, координатор 

пројекта.

Маскенбал се одржао у центру 

града, на отвореном и у складу са 

свим прописаним епидемио-

лошким мерама.

купачкој локалној самоуправи.

Деца су отпутовала у пратњи 

наставника, а у оквиру седмо-

дневног летовања, на мору имаће 

и различите спортске активности 

у реновираном прокупачком 

кампу.

У локалној самоуправи исти-

чу да је овакав вид подршке и 

награђивања, подстрек за сву 

другу деца, која ће се следећи пут 

наћи на месту оних који су ове 

године награђени бесплатним 

Потоку. Реч је о одличним ђацима, 

који су остварили запажене 

резултате на такмичењима и деци 

из социјално угрожених поро-

дица.

-Прва смена од 89 ђака је већ 

стигла на море 28. јуна и боравиће 

до 5. јула. Друга смена од 87 

основаца боравиће у Буљарицама 

од 5. до 12. јула, а трећа, коју чине 

64 осмака летоваће у августу 

месецу, од 10. до 17. августа, због 

обавеза које имају за упис у 

средњу школу, рекли су у про-

летовањем. Као успомену на 

овогодишње дружење на мору, 

они су добили и мајице на поклон 

од Града Прокупља, а обећали су 

да неће изневерити поверење, које 

су им указали родитељи и наста-

вници.

Ово је други пут да деца из 

прокупачких основних школа 

летују у Буљарицама о трошку 

Града Прокупља. Први пут је 

овакво летовање организовано 

2018. године, а онда је прекинуто 

због пандемије корона вируса.
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У Прокупљу отворена изложба Удружења „Гвоздени пук 1912-1920“

1. јуна 2022.

У галерији Народног музеја 

Топлице у Прокупљу отворена је 

изложба Удружења поштовалаца 

српских ратника „Гвоздени пук 1912-

1920“ подружница у Прокупљу, на 

којој су чланови удружења у слици у 

речи приказали своје активности у 

периоду од 2011. до 1920. године.

Представљајући изложбу, коју 

чини 15 паноа са више од 100 фо-

тографија и текстова, аутор изложбе и 

председник поменутог удружења 

Рафајло Јоксимовић је истакао да су 

током протеклих 10 година обишли 

велики број знаменитих места српске 

историје, мноштво верских објеката, 

цркава,  манастира,  споменика 

културе и спомен обележја у земљи и 

иностранству посвећена српским 

ратницима.

Од занимљивих посета на које 

подсећају експонати на изложби 

треба поменути посету чланова 

Удружења Темишвару и Агори 

поводом 100 годишњице од страдања 

српских родољуба у казаматима 

Аустроугарске. Такође је важна 

посета местима  искрцавања Српске 

војске на Јадранској обали у Првом 

светском рату у Албанији, Грчкој, на 

Крфу, острву Видо, посета Гувији и 

обилазак српског гробља „Зејтинлик“ 

где су се чланови Удружења поштова-

лаца српских ратниак „Гвоздени пук 

1912 -1920“ поклонили сенима 

славних српских ратника који су своје 

кости оставили у туђини бранећи 

слободу Српског народа.

Лекар, хуманиста и свестрана личност
10. јуна 2022.

У оквиру свеченог обележавања 

75. годишњице Српског лекарског 

друштва, подружнице у Прокупљу у 

Галерији „Божа Илић” у Прокупљу је 

отворена изложба посвећена осни-

вачу Српског лекарског друштва 

Србије, лекару и хуманисти, првом 

српском хирургу, дипломати и писцу 

др Владану Ђорђевићу (1844-1930).

Изложбу је свечано отворио 

представник Војне болнице у Нишу, у 

чијем је власништву поставка, потпу-

ковник др Душан Максимовић, река-

вши да му је драго што има прилику да 

ову вредну изложбу на месец дана 

уступи Прокупчанима како би се 

упознали са делом великог лекара и 

свестране личности какав је би доктор 

Ђорђевић.

О изложби је говорила и аутор 

Ивана Груден-Милентијевић, виши 

кустос Народног музеја у Нишу, која 

је истакла да је захваљујући залагању 

руководства Војне болнице у Нишу, 

прихваћена и  њена идеја и реали-

зована изложба којом се бацило 

светло на заборављену личност др 

Владана Ђорђевића и обновило 

сећање на његову богату научну и 

друштвену делатност.

Груден-Милентијевић је подсе-

тила да је поводом обележавања 142 

године од оснивања Војне болнице у 

Нишу, 2020. први пут отворена 

изложба посвећена њеном оснивачу 

лекару и државнику Др Владану 

Ђорђевићу и у кругу болнице 

постављена његова  биста, чиме је тај 

догађај добио на још већем значају.

О томе колико је значајно да је 

једна тако велика личност српске 

историје поново враћена на актуелну 

друштвену сцену говорила је пиар 

нишке Војне болнице Мила Неде-

љковић.

Она је истакла да су изложбу, која 

је стална поставка те болнице до сада 

видели у Београду и још неким 

српским градовима, а да је ово први 

пут да је приказују на југу Србије, као 

Отворена изложба – Заборављени јунак др Владан Ђорђевић

Међу експонатима су и забе-

лежене посете родним кућама сла-

вних војвода Српске Војске Живојина 

Мишића, Степе Степановића и родне 

куће српске хероине Милунке Савић, 

а као важну посету забележили су и 

обилазак родне куће оснивача српске 

азбуке Вука Караџића.

Изложба је организована под 

покровитељством Града Прокупља и 

средствима Удружења добијеним из 

буџета Града путем Конкурса за 

финанасирање пројеката невладиних 

организација и удружења.

професија, изложба којом се за-

послени нишке Војне болнице 

поносе.

Госте и присутне поздравио је и 

председник Српског лекарског 

друштва, подружнице у Прокупљу, др 

Срђан Мијатовић. Он је захвалио 

ауторки изложбе и представницима 

Војне болнице на љубазно сти 

захваљујући којој су добили изложбу 

посвећену тако великој личности која 

је својим великим умом и залагањем 

лекарску професију учинила још 

хуманијом и значајнијом.

Такође је истакао да је јубилеј 75 

година Прокупачког лекарског дру-

штва увеличати и велики број 

угледних лекара из Србије који ће 

присуствовати Свечаној академији 

која ће се одржати тим поводом.

Изложба посвећена др Владану 

месец дана.

Др Владан Ђорђевић био је бечки 

студент, први школовани хирург у 

Србији, најпре војни лекар и шеф 

хируршког одељења београдске Војне 

болнице, а од 1873. године обављао је 

дужност личног лекара кнеза Милана 

Обреновића. У једном периоду био је 

и градоначелник Београда. Оснивач је 

Српског лекарског друштва Србије и 

покретач часописа „Српски архив за 

целокупно лекарство“. Један је од 

оснивача и Црвеног крста Србије и 

оснивач Војне болнице у Нишу. У 

Првом српско-турском рату био је 

начелник санитета Моравско-тимочке 

војске, а у другом начелник санитета 

врховне команде. Био је и дипломата – 

посланик у Атини, па у Цариграду, 

кратко је био и председник Владе 

краља Александра Обреновића.

и да јој је драго да су представници 

Лекарског друштва у Прокупљу за 

свој велики јубилеј пожелели да 

грађанима Прокупља прикажу 

изложбу којом се велича лекарска 

Ђорђевићу састоји се из мноштва 

фотографија, докумената, ауторових 

дела, делова биографије и богатог 

његовог живота. Прокупчани ће 

имати прилике да је виде у наредних 

Деценија обиласка светих места српске историје

М.М.
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„Културно лето 2022“ у Прокупљу

21. јуна 2022.

Премијером представе „Кад се 
вештица заљуби”, најмлађи глумци 
Аматерског позоришта „Хранислав 
Драгутиновић”, полазници школе 
глуме прокупачког Дома културе, 
отворили су овогодишњу тради-
ционалну Манифестацију „Култ-
урно лето 2022″.

Ради се о представи за децу коју 
је по тексту Мире Станишев режи-
рала млада прокупачка глумица 
Анастасија Цвијановић.

Премијера представе у којој су 
нека деца глумци наступили по први 
пут на „даскама које живот значе“, 
одушевила је прокупачку публику, 
која је тражила место више у 
препуној позоришној сали проку-
пачког Дома културе.

Ова бајковита представа са пуно 
специјалних ефеката, маштовито 

костимирана, стара је прича о 
исконској тежњи човековој да 
поправи свет, да зло претвори у 
добро, ружно у лепо. Тако ће се зла и 
ружна вештица кад се заљуби и 
добије први пољубац вољеног, 
претворити у прелепу и драгу 
принцезу, схвативши да је била 
зачарана и заробљена у телу 
вештице.

-Презадовољна сам сарадњом 
коју смо имали током припремања 
ове позоришне представе и дирнута 
трудом и залагањем коју су показали 
наши најмлађи глумци, захваљујући 
којима је овај наш успех још већи, 
казала је усхићено након представе 
Анастасија Цвијановић, која се од 
своје 16 године аматерски бави 
глумом и стални је члан прокупачког 
позорошта „Хранислав Драгу-
тиновић”.

Она се овом приликом захвалила 

Фолклористи одушевили публику
22. јуна 2022.

Манифестација „Културно лето 
2022“ у организацији градског Дома 
културе, која се под слоганом 
„Причам ти уметност” и ове године 
традиционално одражава у Проку-
пљу, настављено је концертом 
Културно уметничког друштва 
(КУД) „Абрашевић“.

Разноликим наступима, сплетом 
народних кола и игара из свих 
крајева Србије и соло наступима 
народних певача фолклористи КУД 
„Абрашевић“ су одушевили  публ-
ику која је испунила свечану салу 
Дома културе до последњег места.

Бриљантан наступ имали су и 

Одушевљење није изостало и 
када су наступили ветрани и све 
остале фолклорне групе али су 
највише аплауза, фотографисања  и 
осмеха побрали најмлађи фолкло-
ристи.

Шареноликим сплетом игара из 
Србије развеселили су публику 
најмлађи фолклористи од четири до 
шест година, као и њихови мало 
старији другови и другарице од 
седам до 10 година који су одиграли 
народну игру „Мајка Мару свето-
вала“.

Наступ КУД „Абрашевић“

на помоћи и подршци асистенту 
режије Милици Ристић и ментору 
Тијани Петровић директору проку-
пачког Дома културе.

-То је диван тим који је окупио 
чланове прокупачке школе глуме 
коју са успехом води наш ментор и 
директор Дома културе Тијана 
Петровић, истиче Анастасија и 
додаје да се ради о дивној деци која 
имају пуно дара за глуму, што су 
овом представом и показала и која ће 
се једног дана, нада се и про-
фесионално бавити тим позивом.

Такође наглашава да та школа, 
која окупља око 50-торо деце, вођена 
стручном руком Тијане Петровић 
није само школа већ и велика 

породица у којој се сви лепо слажу, 
друже и добро разумеју.

-Заљубљена сам у позориште и 
глуму и то ће сигурно заувек остати 
моја велика љубав, истиче Анаста-
сија која се определила за занимање 
комуниколога са надом да ће јој и тај 
посао престављати  везу са позо-
риштем.

Подсећа да је као чланица 
прокупачког позоришта наступила 
на позоришној смотри у Кули са 
представом „Пола-пола“ у режији 
Тијане Петровић и да су тамо 
побрали најбоље критике публике и 
стручног жирија, као и да се том 
надају високом пласману на том 
такмичењу.

средњошколци који су наступили са 
народним играма из  Груже и 
Поморавља, а овације публике и 
громогласни аплауз добила је 
фолклорна група ветрана која је 
наступила са народним играма 
родног краја из Горње Топлице и 
Горње Косанице.

Поред играча блистали су и соло 
певачи Зорица Славић и браћа 
Јоксимовић који су у дуету извели 
сплет народних и духовних песама.

Након концерта који је подигао 
атмосферу и загрејао многобројну 
публику, добре оцене и задовољство 

поделио је и Горан Денић органи-
затор фолклорних активности 
прокупачког Дома културе и коре-
ограф КУД „Абрашевић“.

-Имали сте прилике да видите 
наше најрепрезантивније играче, 
фолклористе и младе и старије 
ветеране и певаче који наступају 
широм Србије и својим играма и 
песмом освајају симпатије публике, 
добијају аплаузе и комплименте и на 
тај начин проносе добар глас о 
Прокупљу и Топлици, рекао је 
руководилац фолклорног ансамбла 
Горан Денић.

На отварању представа „Кад се вештица заљуби“

М.М.

13ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕЈУН 2022 КУЛТУРА

М.М.



Одржан 45. годишњи скуп Српског археолошког друштва у Прокупљу

26. маја 2022.

У прокупачком Дому културе 
одржан је отворен 45. скуп Српског 
археолошког друштва, у оквиру 
којег је одржана и скупштина ове 
органи-зације.  Годишњи скуп 
археолога Српског археолошког 
друштва је највећи редовни скуп 
археолога у Србији. 

Скуп је свечано отворио градо-
начелник Прокупља Милан Аранђе-
ловић исказавши велико задо-
вољство што се овакав један скуп 
одржава у Прокупљу и што наш град 
може да угости еминентне стру-
чњаке из ове области.

–Драго ми је да могу да вас 
поздравим у Прокупљу. Желим да 
истакнем да Народни музеј Топлице 
годинама уназад има квалитетне и 
успешне пројекте из области архе-
ологије, који се односе на лока-
литете у Плочнику, али и на Хисару. 
Као један од најперспе-ктивнијих 
локалитета на коме ће се тек радити, 
јесте и Турско купатило у Прокупљу, 
нагласио је градоначелник Ара-
нђеловић и пожелео гостима архео-
лозима пријатан боравак и успешан 
рад у нашем граду.

На овогодишњем скупу Српског 
археолошког друштва Србије, 
Народни музеј Топлице је угостио је 
око 80 археолога из Србије и Репу-
блике Српске.

-Презентовано је преко 40 ауто-
рских, научних реферата из разних 
домена археологије праисторије, 
антике, средњег века, заштите култу-
рне баштине, биоархеологије. 
Посебно задовољство приликом 
оваквих радних сусрета, представља 
и размена искустава, нових резу-
лтата и метода истраживања, као и 
успостављање будућих међуи-
нституционалних сарадњи, рекла је 
архелог у Народном музеју Топлице 
Сања Црнобрња Красић.

Она је истакла да су гости про-
купачког Музеја били археолози са 
Археолошког института САНУ, 
Балканолошког интитута САНУ, 
Историјског института САНУ Фило-
зофског факултета у Београду, 
Народног музеја Србије, Институт 
Биосенс (Нови Сад), Завода за 
заштиту споменика културе у 
Крагујевцу, Завода за заштиту 
споменика у Нишу, великог броја 
музеја у Србији, као и из Републике 

Л.С.

23. јуна 2022.

У оквиру Културног лета, на 
градском шеталишту одржала се 
традиционална манифестација проку-
пачког Дома културе „Корак у боји“.

-Ове године окупили смо се по 
дванаести пут, сликари и деца, да 
улепшамо наш град и обојимо га 
најлепшим бојама. Културно лето већ 
неколико дана траје у нашем граду и 
сваке године програм је све бољи и 
разноврснији, тако да и ми сликари 
данас желимо да на платну дугачком 22 
метра оставимо наше емоције, жеље, 
тренутак, казао је уредник ликовног 

програма Дома културе, Милан Илић 
Трша.

Како је ово дванаести „Корак у 
боји“, Дом културе поседује многа 
осликана платна, а циљ им је, како 
истиче Илић, да једнога дана она буду 
разапета дуж читаве пешачке зоне, од 
Дома културе до центра града.

За грађане Прокупља су сликали 
Саша Болчина, Милан Илић Трша, 
Драган Поповић, Љубомир Цекић, 
Бата Стајковић, Филип Костевски, као 
и најмлађи сликари, малишани, који су 
на истом месту сваке године, да покажу 
свој таленат, машту и жељу да 
улепшају ову манифестацију.

Плесачи одушевили публику
27. јуна 2022.

Културно образовни центар 
„Топлица“, приредио је тради-
ционални, летњи завршни концерт у 
Дому културе, на којем су наступили 
чланови плесних група, које раде у 
оквиру ове установе. То су Плеснa 
групa „Musion dance“ и Балетски 
студио „Пируета“.

Млади и талентовани плесачи, 
прокупачкој публици су предст-
авили резултате свог рада, у који су 
уложили слободно време, таленат и 
труд. У концерту је уживала бројна 
публика, али највише подршке, у 

виду овација и аплауза, учесници су 
добили од својих најближих, који су 
са великом стрепњом, али и радошћу 
гледали њихову креативност и умеће 
на сцени.

Овом приликом, директор КОЦ-
а Бојан Миленковић је поздравио 
публику која је дошла да подржи 
њихов рад, али се захвалио и Дому 
културе на подршци и сарадњи, коју 
су имали у току целе године.

Културно образовни центар 
„Топлица“ је овај концерт органи-
зовао у сарадњи са Плесном групом 
„Musion dance“ и Балетским студиом 
„Пируета“.

Традиционална манифестација „Корак у боји“ 

Летњи концерт Културно образовног центра „Топлица“

Представљени нови резултати и методе истраживања

Српске.

У току овог годишњег скупа 
археолога, одржана је и 45. редовна 
Скупштина Српског археолошког 
друштва, чији је домаћин ове године 
био Народни музеј Топлице.

Окупљене стручњаке из ове 
обла -сти  поздравио је  и  в .д . 
директора Народног музеја Топлице 
Драган Поповић, а захвалност 

домаћинима, граду и музеју, овом 
приликом је изразио председник 
Српског археоло-шког друштва др 
Адам Црнобрња.

Српско археолошко друштво је 
једно од најстаријих струковних 
утврђења у Србији, основано је 
давне 1883. године, а окупља највећи 
број археолога који раде на терито-
рији Србије и Републике Српске.

Љ.М.

Скуп сликара на градском шеталишту

Л.С.

Л.С.

Љ.М.
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Промоција књиге „Света Гора-Перивој Пресвете Богородице“

9. јуна 2022.

У Народном музеју Топлице у 
Прокупљу синоћ је одржана промоција 
књиге „Света Гора-Перивој Пресвете 
Богородице“, Краљевчанина Драгана 
Јемуовића.

Промоцији ове изузетне и једи-
нствене књиге присуствовали су 
бројни Прокупчани, а испред цркве 
Свети Прокопије госте је поздравио 
протојер Никола Илић, који је истакао 
да је част присуствовати једној оваквој 
теми која у људима буди посебна 
осећања и појачану перцепцију.

Аутор књиге је уз кратку презе-
нтацију, пропраћену многобројним 
фотографијама, говорио о својим 
искуствима на Светој Гори.

-У књизи су описани сви објекти, 
манастрири, скитови, келије и други, а 
нама Србима је свакако најзначајнији 
наш манастир Хиландар, зеница нашег 

ока православља. Он је четрвти по реду 
у манастирској хијерархији, која 
подразумева поделу 20 манастира. 
Када долазите на Свету Гору прво 
наилазите на Хиландар, где је једна од 
најлепших икона Пресвета Бого-
родица, каже аутор и додаје да већ 17 
година траје његово искуство на Светој 
Гори, током којих је сакупљао мате-
ријал за ову књигу. У њој су садржани 
сви објекти, живот монаха, историја, 
култура, службе и све што је везано за 
живот на овом светом месту.

Жарко Нешовић, организатор овог 
скупа, похвалио је огроман труд аутора 
монографије и истакао значај Свете 
Горе и манастира Хиландар за 
хришћанство.Како каже, боравак на 
Светој Гори помаже људима да буду 
бољи, да промене начин живота, 
продубе веру у љубав, љубав према 
човеку, према породици, систему 
вредности.

Рефлексивна поезија и лирске минијатуре
23. јуна 2022.

У Народној библиотеци „Раде 

Драинац” у Прокупљу одржано је 

књижевно вече песникиње Каје 

Панчић-Миленковић, књижевнице и 

новинарке из Пирота.

Током ове занимљиве поетске 

сесије промовисане су њене две 

последње збирке „Лица љубави“ и „У 

два корака“ објављене 2021. године.

Песникиња Каја Панић-Миле-

нковић за пола века, колико се бави 

поезијом, написала је пет збирки 

различите провенијенције и жанрова.

Говорећи о свом стваралаштву 

она је нагласила да пише и родо-

љубиву поезију, што је и реткост у 

данашње време, али и социјалну и 

сатирично ангажовану поезија.

У њеним песмама има много 

размишљања о љубави, много живо-

тних истина до којих ауторка долази 

чулима, осећајући живот у различи-

тим срединама и под различитим 

околностима.

Ка ј а  П а н и ћ - М и л е н ко в и ћ  ј е 

завршила Филозофски факултет 

Универзитета у Нишу, одсек социоло-

гија и од 1987. до 1999. године радила 

је у просвети и живела у Урошевцу на 

Космету, да би се 1999. године 

преселила у Пирот где и данас живи и 

ради као новинар у недељнику 

„Слобода”.

До сада је објавила збирке поезије 

Први дан говора (1994.), Божји цвет 

(1995.), Мера (1996.), Час новије 

историје (2016.), Бескућник у излогу 

(2017.), У два корака (2021.), Лица 

љубави (2021.)

Добитник је више награда и 

признања за свој књижевни рад међу 

којима су Косовски божур, Златни 

печат правитељствујушчег совјета 

сербског, Драгојло Дудић, Венедикт 

Цреповић и Стојан Степановић, а 

добила је и „Микину чашу” коју 

Нишки културни центар додељује у 

знак сећања на идејног творца 

Књижевне колоније Сићево, писца 

Михајла Игњатовића.

Промовисане збирке поезије књижевнице и новинарке Каје Панић-Миленковић

Живот, историја и култура Хиландара

У Прокупљу одржан Научни округли сто посвећен књижевним часописима југоисточне Србије

Индикатори и показатељи књижевног живота

Љ.М.

пљу поред професора Максимовића 
били су непосредно, али и по први пут 
он лајн, путем видео линка, професор 
др Снежана Милосављевић-Милић, 
Марија Аћимовић, Милица Стева-
новић, Љубинка Цекић, Стефан 
Симоновић, професор др Татјана 

Трајковић, мастер Јована Милић, 
главни одговорни уредник ТОК-а 
Драган Огњановић, доцент др Јелена 
Марићевић-Балаћ, доцент др Јелена 
Стошић, мастер Душан Петровић, 
Сања Стевановић и доцент др Мирјана 
Бојанић-Ћирковић.

15. јуна 2022.

У прокупачкој библиотеци „Раде 
Драинац“ одржан је научни округли 
сто посвећен књижевним часописима 
на простору југоисточне Србије.

Поздрављајући госте, учеснике 
Округлог стола у Прокупљу Драган 
Огњановић директор Народне библио-
теке „Раде Драинац“ је истакао да је 
поносан што има част да угости тако 
значајна имена из области научно 
истраживачке књижевности и додао да 
је библиотека почев од 2019. године 
остварила веома добру сарадњу са 
огранком САНУ и Филозофским 
факултетом у Нишу, захваљујући чему 
им је поверена организација важних 
научно књижевних сесија.

Поздрављајући учеснике Округли 
сто је отворила професор др Снежана 
Милосављевић-Милић похваливши 
идеју да се говори о књижевним часо-
писима, она се захвалила организато-
рима и колегама на великом одзиву.

Како је рекао професор др Горан 
М а к с и м о в и ћ  с а  Ф и л о з о ф с ко г 

факултета у Нишу, иначе и један од 
покретача и иницијатора овог научног 
окупљања у Прокупљу, поменути 
округли сто је у склопу научно-
истраживачког пројекта са темом 
„Књижевна прошлост и садашњост на 
простору југоисточне Србије“, који се 
иначе реализује у саставу огранка 
САНУ и Универзитета у Нишу. 
Учесници округлог стола су били 
сарадници на овом пројекту,  а 
обухваћене су теме које су посвећене 
књижевној периодици југоистока 
Србије.

-Између осталог то су теме које се 
б а ве  и  т е о р и ј с к и м  и  н ау ч н и м 
аспектима књижевних часописа али и 
конкретним књижевним часописима 
који излазе на том простору, као што су 
научни часопис „Филологија Меди-
јана“ и другим научно истраживачким 
часописима и о другој периодици која 
се односи на искључиво књижевне 
часописе као што је часопис ТОК који 
излази у Прокупљу, рекао је професор 
Максимовић.

Учесници округлог стола у Проку-

М.М.

М.М.

ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ         Оснивач и издавач: Град Прокупље, Одсек за односе са јавношћу и протокол, ул. Никола Стојановића 2,                         
тел: 027/324 494, e-mail: toplicke.novne@prokuplje.org.rs          Главни и одговорни уредник: Игор Стојановић         Редакција: Мирјана Марић, 
Љиљана Мировић, Лидија Стаменковић, Нина Ђорђевић, Зорица Миливојевић, Милан Крстић       Фото: Срђан Дробњакобвић,            Дизајн и 
техничко уређење: СВЕН Ниш             Штампа: Екстра Бис Ниш

15ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕЈУН 2022 КУЛТУРА



30. маја 2022.

Градоналечник Прокупља Ми-
лан Аранђеловић организовао је 
пријем за чланове Рукометног клуба 
Топличанин поводом историјског 
успеха и пласмана у рукометну 
Суперлигу Србије. 

-Прокупље одавно није имало 
представнике у најелитнијем спо-
ртском рангу још од великих успеха 
и резултата боксера. Сам податак да 
сте све утакмице у првенству побе-
дили свима нама у Прокупљу а и у 
Србији говори да сте више него 
заслужено освојили титулу и пла-
сирали се у Суперлигу. Хвала вам 
што сте дошли да поделите успехе са 
локалном самоуправом, а град 
Прокупље наставиће да помаже 
развој спорта и спортске резултате.  
Сви ваши успеси су промоција 
нашег града и истичем да су спо-
ртисти најбољи амбасадори Проку-

пља. Ми смо са максимално средста-
ва колико смо могли подржали 
Рукометни клуб а очекујте такву 
подршку и на даље. Трудићемо се да 
отклонимо недостатке у хали, да до 
краја године решимо питање паркета 
и свлачионица како би створили 
оптималне услове за тренирање и 
такмичење.  Желим вам успешан 
даљи рад, рекао је Милан Аранђело-
вић градоначелник Прокупља.

Потпредседник Рукометног клу-
ба Топличанин Братислав Дуњић 
уручио је златни дрес Топличанина 
градоначелнику Прокупља и захва-
лио се на великој подршци коју је 
локална самоуправа током сезоне 
пружила Рукометном клубу.

-На импресиван начин смо 
завршили првенство. Пласман у 
Супер лигу је сјајан за град јер ће 
најбоље екипе из Србије гостовати у 
Прокупљу. Подршка локалне самоу-

Пионирке Топличанина најуспешније

30. маја 2022.

Фудбалери Топличанина после 
годину дана проведених у зонашком 
рангу такмичења успели су поново да 
постану чланови Српске лиге Исток. 
У веома неизвесној трци са екипом из 
Житорађа успели су први да прођу 
кроз циљ и више него заслужено 
изборе пласман у виши ранг такми-
чења. У оквиру предпоследњег кола 
фудбалског првенства зоне Југ фу-
дбалери из Прокупља савладали су на 
свом терену екипу Алакинце резу-

лтатом 3:1, задржали 4 бода предно-
сти тако да је славље могло да почне. 
Стрелци за Топличанин у овом мечу 
били су Јовановић са два поготка и 
Арсић. Фудбалери Топличанина су у 
досадашних 25 кола остварили 19 
победа, 3 утакмице су одиграли 
нерешено и доживели су 3 пораза. Од 
почетка до краја било је тешко, 
фудбалери Топличанина нису имали 
право на кикс, у сваки меч су улазили 
са жељом да добију, веровали су у себе 
у свој квалитет и зато су успели.

Фудбалери Топличанина српсколигаши

7. јуна 2022.

Пријем за нове суперлигаше

Н а  п р в о м  М е м о р и ј а л н о м 
турниру за пионирке у одбојци 
„Драган Кузмановски – Куза“ који је 
одржан у Зајечару пионирке То-
пличанина освојиле су прво место. 
Турнир се играо на теренима у 
Спортско-рекреативном центру 
„Краљевица” а учествовале су екипе 
ОК „Тимок”, ОК „Пирот”, ОК 
„Топличанин”, ОК „Мајданпек”, ОК 
„Винер”,  ОК „Зајечар” и  ОК 

Градоначеник Прокупља Милан 

Аранђеловић приредио је пријем за 

чланове Гимнастичког клуба То-

пличанин који су на недавно 

одржаним такмичењима остварили 

Гимнастичари код градоначелника
27. јуна 2022.

„Волејбор-тим”.
–Одиграли смо читав турнир на 

врло високом нивоу. Изузетно сам 
задовољан и очекујем од ове селе-
кције да временом постиже све боље 
резултате и да оствари нове успехе. 
Сви у клубу смо поно сни на 
резултате наших пионирки и очеку-
јемо да са великим успехом предста-
вљају клуб и наш град на утакми-
цама широм Србије, рекао је Бо-
жидар Јовић тренер ЖОК Топли-
чанин.

праве је велика и значајна за нас јер 
без тога не би могли да дођемо до 
ових резултата. Ми ћемо се трудити 
да наставимо са добрим резулта-
тима. Морамо се добро спремити јер 
је  конкуренција  у  Суперлиги 

изузетно јака. Трудићемо се да и 
даље представљамо клуб и град 
Прокупље на најбољи могући начин 
на теренима широм Србије, истакао 
је Братислав Дуњић потпредседник 
РК Топличанин.

M.K.

M.K.
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сјајне резултате и доминирали у 

својим конкуренцијама.

– У име Града Прокупља, свих 

Прокупчана  и своје лично име за-

хваљујем се младим такмичарима и 

њиховим посвећеним тренерима 

што одржавају традицију квалите-

ног бављења гимнастиком у Про-

купљу, радећи у веома изазовним 

условима. Учинићемо све да осим 

редовне подршке коју пружамо, у 

наредном периоду дамо све од себе 

да се справе обнове, односно купи 

нова спортска опрема на којој ће да 

вежбају садашњи и будући шампи-

Представници Гимнастичког 

клуба „Топличанин”, наглашавају 

да је овај клуб основан како би 

обновио велике успехе у овом 

спорту, које су остваривали Проку-

пчани, али и да деци пружи мо-

гућност да се баве једним изузетно 

интересантним спортом.

-Хвала на гостопримству и на 

подршци коју пружате нашем клубу. 

Ми ће мо се трудити да наставимо 

са успесима и да што боље пре-

зентујемо наш клуб и град Проку-

пље, рекао је Милован Чомић 

тренер ГК Топличанин.

они и да се поправе услови за 

тренирање. Као град, имамо задатак 

да подржимо нашу децу, тренере и 

све спортске раднике да вежбају и 

такмиче се, рекао је Милан Аранђе-

ловић градоначелник Прокупља.

M.K.

M.K.


