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ИНТЕРВЈУ СА ТОПЛИЦОМ ПЕТРОВИЋЕМ ДОБИТНИКОМ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 
 

Александра: Добили сте Светосавску награду. Знам да је то највеће 

признање у Србији у области просвете. Шта лично за Вас значи то 

признање? 

Топлица: Да, Светосавска награда је највеће признање у Србији у области 

просвете. Мени лично она значи додатни импулс да наставим да радим као 

до сада, да наставим са увођењем иновација и применом савремене 

образовне технологије. Ова награда улива ми и додатно самомоуздање. 
 

Александра: Који су аргументи пресудили да баш Ви добијете то врхунско, 

ласкаво признање ? 

Топлица: У конкуренцији за добијање Светосавске награде било је више 

стотина просветних радника. Према образложењу министра просвете мене је  
  

издвојила правилна примена савремене образовне технологије, електронски дневник, сајт одељења, објављени стручни радови и вишегодишњи 

врхунски резултати на разним такмичењима. 
 
 

Александра: Ко је поред Вас најзаслужнији за добијање овог признања ? 

Топлица: У ово моје признање уграђене су три равноправне "компоненте": (1) Ученици садашњи и бивши, (2) просветни инспектор општине 

Алексинац-Анђелка Крунић, која је сва сазнања о мом раду аргументовала и (3) ОШ "Љупче Николић" у којој радим и у којој постоје изванредни 

услови за савремен рад и претпоставке за креативност ученика и наставника. 
 

 

Александра: Претпостављам да су Вам после добијања ове награде многа врата "широм отворена". Да ли сам у 

праву ? 

Топлица: Да, добијањем ове награде отварају се многа важна врата, ваша реч и дела добијају на тежини и 

значају. Овде бих издвојио позив и разговор у Министарству културе и информационог друштва у кабинету 

Јасне Матић, државне секретарке за дигиталну агенду. До тог сусрета дошло је 24. августа 2011. године.  Том 

приликом договорен је читав низ активности... 
 

Александра: Како сте у пракси конкретно оправдали добијање овог највећег признања? 

Топлица: Дуго би трајало набрајање свих успеха мојих ученика и моја лично. Овом приликом поменућу само 

да смо моји ученици и ја у периоду од последњих годину дана на републичком нивоу освојили три прва и два 

друга места ! На "велика врата" ушли смо у зграду Владе Републике Србије, у Клуб посланика на Дедињу и   
 

у Палату Србија. Моји ученици и ја имали смо част да се сретнемо и лично 

примимо честитке од страних и домаћих званичника укључујући и од 

председника Бориса Тадића. Сваку прилику користили смо да афирмишемо 

наш наш град и школу. 
 

Александра: Општепознато је да већ неколико година Ваши ученици и Ви 

имате сајт. За крај прокоментаришите сајт и подсетите нас на адресу сајта. 

Топлица: О сајту најбоље говори сајт и број посета. Тренутно, пресечни 

дневни број посета креће се око изванредних 980. Сајт је препоручен и 

"линкован"  од многих иностраних и домаћих државних сајтова, укључујући и 

сајт "Кликни безбедно".  Укуцајте у Google тражилицу "ucitelj Toplica" и 

појавиће се сајт ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ. Сајт је отворен за коментаре 

и предлоге. Добродошли ! 

    
Интервју водила Александра Стојковић, 

ученица VII-5, бивша ученица учитеља Топлице 
 


