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Поштовани читаоци, 

Пред вама је јубиларни, десети број Поморавског гласника. Часописа који сте ви  категоризовали као своју 
месечну дозу информација, прича и фотографија града на Морави. Овај мали јубилеј наш је допринос 
вашој бољој информисаности те вас овог пута частимо дуплом дозом информација запакованих у форми 
двоброја.
У јубиларном двоброју бавимо се темама из образовања, туризма, културе, музике и спорта. У Ћуприји 
је одржан 6. Сајам образовања са никад већим бројем излагача и посетилаца који су презентацијом 
студијских програма и образовних профила потврдили да је образовање најбоља инвестиција 
у будућност. Туристичка организација по први пут је представила потенцијале наше општине на 
Међународном сајму туризма у Београду, а да са поносом треба да славимо име града из ког потичемо 
подсетили су нас “златни” ћупријски атлетичари и хармоникаши. У галерији музеја отворена је још једна 
изложбена сезона, а за непуна два месеца представљене су три галеријске поставке. У јубиларном броју 
говоримо и о дуалном образовању, плановима општине, управницима зграда и плановима за развој 
пољопривредне производње.

Уважени читаоци,
Својим досадашњим интересовањем показали сте нам да наш труд и ентузијазам за  покретање 
штампаног гласила наше медијске куће није узалуд утрошен. 

С поштовањем,
Ваши гласници, поморавски!



АКТУЕЛНО

БРОЈ 10 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 03

РПГ

Ћуприја се сећа почетка НАТО агресије

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ 
У ЦЕНТРУ ГРАДА 2019. 

На 20-годишњицу почетка НАТО 
агресије Ћуприја ће најзад добити 
спомен-обележје о коме је било речи 
у протеклих пар година, најавио је 
Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја. Према његовим речима, 
кабинет председника у сарадњи са 
замеником председника општине и 
општинским правобраниоцем на прагу 
је решавања спорних имовинско-
правних односа у вези са стамбеним 
зградама у центру града подигнутим 
након бомбардовања, који су директно 
кочили подизање спомен-обележја у 
знак сећања на 24. март 1999. године. 

“Тај проблем је заоставштина претходне 
власти, који бих ја назвао Гордијевим 
чвором који смо покушавали да 
пресечемо протеклих година. Неки 
од станара су се бесправно уселили у 
станове, неки су од општине добили 
стамбени простор веће квадратуре него 
што је требало, а неки мање. Међутим, 
све то је прошло званичну папиролошку 
процедуру, и зато је неопходно донети 
решење које ће пре свега штитити 
интересе општине Ћуприја, а затим 
и интересе грађана који су заиста 
претрпели велику материјалну штету. 
Тим општинске управе већ дуго 
предано ради на решавању ове спорне 
ситуације, за коју сам уверен да ће 
имати повољан исход.”  

Ћуприја није имала људских жртава, 
али је итекако пролазила кроз агонију 
бомбардовања свих 78 дана, и зато 
мислим да је ред да у центру града 
подигнемо једно спомен-обележје 
које ће нас на то подсећати, а млађим 
нараштајима пренети причу о томе, 
објашњава председник Ерић.

“До краја ове године требало би 
да завршимо са свим правним 
процедурама, а тачна локација спомен-
обележја зависиће од начина на 
који буду решени имовинско-правни 
односи. У оптицају су место на ком је 
била Касина и локација код Средње 
медицинске школе, а само идејно 
решење за изглед спомен-обележја 
биће предмет јавног конкурса.”

У знак сећања на 24. март 1999. године, 
када је у вечерњим сатима звуцима 
сирена за узбуну означен почетак акције 
бомбардовања тадашње СР Југославије од 
стране НАТО пакта под називом “Милосрдни 
анђео”, представници локалне самоуправе, 
Војске Србије и општинског одбора СУБНОР-а 
положили су цвеће на меморијалну плочу 
у спомен-соби у кући народног хероја 
Миодрага Новаковића Џуџе. 
Сам помен 24. марта оставља горак укус код 
сваког грађанина Србије који је био сведок 
тог доба, и враћа у сећање звуке авиона, 
страх и неизвесност којима смо сви били 
изложени. Овај датум треба да нам буде 
велика историјска опомена какве последице 
вођење политике рата може да има по једну 
земљу, и колико је важно чувати тешко стечен 
мир, рекао је у свом обраћању присутнима 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић. 
“У то време сви смо били јединствени на 
бранику отаџбине, јер смо знали каква нам 
сила прети. Успели смо да издржимо 78 
дана тог мучког бомбардовања и да након 
тога успоставимо мир. Политика коју данас 
води Влада Србије и председник Вучић је 

политика стабилности и мира, која је основ 
за нормалан живот свих грађана и даљи 
економски напредак наше земље.”
Церемонију обележавања годишњице НАТО 
агресије употпунили су ученици Гимназије 
рецитовањем стихова написаних специјално 
овим поводом. 

Ћуприја је у два наврата била мета 
“Милосрдног анђела”, 8. априла и 29. маја 
1999. године, али на срећу, ове интервенције 
прошле су без људских жртава. Тачан број 
страдалих до данас није прецизно утврђен, 
а према неким проценама у НАТО агресији 
страдало је око 1000 војних лица и више од 
3000 цивила, од чега 87 деце. 

24. март је наша највећа опомена у савременој историји 

У Фонду ПИО подељено првих 100 картица пензионерима из Поморавља

УСКОРО КАРТИЦЕ ЗА 
СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
У Фонду ПИО уручено је првих 100 
пензионерских картица пензионерима са 
територије Поморавског округа. Подели 
пензионерских картица присуствовао је Ненад 
Нерић, државни секретар Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања; Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја; и  Виолета Тодосијевић, директорка 
ћупријске филијале за пензијско и инвалидско 
осигурање. 

“Картице су бесплатне и могу се користити 
свуда где су до сада пензионери носили 
пензиони чек или решење о пензионисању. 
Оно што је најважније јесте да ће преко 
пензионерских картица пензионери моћи да 

остваре попусте и олакшице при куповини 
и плаћању услуга, те боравка у бањама и 
лечилиштима Србије”, нагласила је  Виолета 
Тодосијевић, директорка ћупријске филијале 
Фонда ПИО.
Државни секретар Нерић је похвалио идеју о 
додели пензионерских картица нагласивши 
да “све ово што се ради, ради се за добробит 
1,7 милиона пензионера у Републици 
Србији”. Нерић је овом приликом најавио 
скоро реновирање зграде Фонда ПИО у 
Ћуприји. 
Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја додао је да ће додела картица 
омогућити најстаријим суграђанима 
лакши приступ разним институцијама, те 
да је ово почетни корак Владе Републике 
Србије у свеобухватној дигитализацији. 
Овом приликом најављено је да ће за 
десетак дана бити расписан конкурс за 
бесплатну рехабилитацију пензионера, те 
да ће од сада преко пензионерске картице 
право на попусте имати и корисници 
права на привремене накнаде, корисници 
делимичних пензија, хранитељи, стараоци и 
инвалидна деца. РПГ
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ТЕМА БРОЈА - НОУФЕСТ 2018
Одржан 6. Регионални сајам образовања у Ћуприји НОУфест 2018

ПУТ ЗНАЊА   – ПУТ УСПЕХА

образовања, а да притом за то не морају 
да путују у Београд, Нови Сад, Ниш или 
Крагујевац.” 
Ерић се осврнуо и на дуално образовање, 
а најавио је и реализацију великог пројекта 
едукације и преквалификације.
“Другу годину заредом у склопу НОУ ФЕСТ-а 

се организује и Сајам запошљавања.  Прошле 
године смо у Техничкој школи оформили 
једно одељење бравара-заваривача, које 
је део система дуалног образовања, а 
поред грађења везе између образовања 
и запошљавања, у 2018. радићемо и 
на едукацији наших суграђана у смислу 
преквалификације за образовне профиле из 
области информационих технологија. Велика 
је потражња за ИТ сектором у Србији па зато 
желимо да едукујемо нове програмере”, 
рекао је председник Ерић.

Регионални тим подршке за науку, 
образовање и уметност “Ноу тим”, начинио 
је велики корак напред организацијом 
овогодишњег сајма образовања, “НОУ фест 
2018”.  Избор простора и начин презентације 
излагача учинили су од ове манифестације 
озбиљан догађај, можда и највећи оваквог 
типа јужно од Београда. Сви учесници сајма, 
односно релевантне високошколске установе, 
стручне школе, средње школе и установе које 
на било који други начин подстичу развој 
образовања, науке и уметности, добиле 
су довољно простора и могућности да на 
најбољи начин прикажу своје потенцијале и 
заокупе пажњу посетилаца.
О карактеристикама НОУ феста 2018 говорила 
је Весна Тодоровић, чланица “Ноу Тима”.
“Поносни смо на сарадњу са општином 
Ћуприја која је, као и претходних година, 
покровитељ ове манифестације. Захвални 
смо и директорима средњих и основних 
школа из Поморавског округа, који су 
препознали значај сајма и дали нам 
несебичну подршку. Да би се један овакав 
догађај организовао потребно је уложити 
велики труд, зато још једном захваљујемо 
свим сарадницима, а посебно нашој 
најмлађој снази – нашим волонтерима.”
Генерални покровитељ “Ноу Феста” 

по традицији је општина Ћуприја. У 
име домаћина присутнима се обратио 
председник општине Нинослав Ерић, који 
је, између осталог, нагласио неопходност 
одржавања оваквих приредби ради потребе 
промоције знања и образовања, као 
инвестиције у коју се свако улагање исплати.

“Прошле године смо добили оцену 5, и рекли 
смо да ће следеће године овај сајам бити на 
још вишем нивоу. Као што видите, локална 
самоуправа је обезбедила неопходна 
средства како би све ово изгледало тачно 
онако како треба, а НОУ ФЕСТ оправдао 
репутацију највећег сајма овог типа јужно 
од Београда. Сајам образовања нам је 
врло битан јер желимо да нашој деци из 
Поморавља учинимо приступачнијим све 
оне информације које су им неопходне како 
би донели одлуку о наставку свог формалног 

„Овај НОУ ФЕСТ био је највећи до сада. Наш најјачи утисак без сумње је сатисфакција представника факултета и средњих 
школа, добили смо све саме похвале за организацију зато што смо отишли корак даље у односу на претходне године. 
Сви ми, како организатори, тако учесници и посетиоци, сматрамо да је НОУ ФЕСТ образовна и информативна платформа 
која је за факултете и средње школе од суштинске важности за данашње време у ком има све мање деце, а самим тим 
све мање кандидата за упис. Најважније је што смо у потпуности успели у намери да ученицима из читавог Поморавља 
пружимо прилику да се на једном месту упознају са толиким бројем образовних установа, без трошкова одласка у неки од 
универзитетских центара. Треба рећи да су и научна предавања била изузетно добро посећена, тако да имамо само разлога 
за задовољство“, оцењују чланови Регионалног тима подршке за науку, образовање и уметност, НОУ тим.
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“Светозар Марковић” у Јагодини. 
“За занимање кувар сам се одлучила зато 
што су моја браћа то завршила и на њиховом 
примеру сам увидела да је тај посао доста 
тражен и добро плаћен. У овој професији 
себе може да пронађе неко ко воли да једе 
и да експериментише са храном као ја, ако 
вас овако нешто интересује онда вам ништа 
у вези са наставом и праксом неће бити 
тешко”, закључила је Тијана Митровић,

ученица другог разреда Економско-
трговинске школе у Параћину.  
“У нашој школи постоји смер машински 
техничар за компјутерско конструисање, 
техничар за компјутерско управљање, 
аутомеханичар, механичар грејне и 
расхладне технике, моделар одеће и модни 
кројач. Моделовање одеће је изузетно 
леп и креативан смер који итекако има 
перспективу, и свакоме бих препоручила 
да упише ову школу”, каже Тамара Ђурић из 
Прве техничке школе у Јагодини. 

Улаз је, као и ранијих година, био 
бесплатан за све посетиоце, а за 
организоване посете ученика из 
Јагодине и Параћина био је обезбеђен  
бесплатан превоз редовном линијом 
превозника ЕУРОЛИН из Параћина.

“Традиционално учествујемо на НОУ 
ФЕСТ-у од самог почетка, са намером 
да будућим студентима представимо 
нашу школу и студијске програме, а то 
су информатика, друмски саобраћај и 
привредно инжењерство, то јест основно 
машинство. Организација је беспрекорна и 
заиста је уживање доћи овде сваке године”, 
оценио је Александар Мишковић из Високе 
техничке школе у Крагујевцу. 

“Многи не знају шта заправо значи реч 
“технолог”, да је то стручњак који активно 
учествује у сваком производном процесу. 
Шта год да се производи, а ту у првом 
реду мислим на све оно без чега човек не 
може: храна, одећа, лекови, козметика; та 
производња одвија се под будним оком 
технолога. То је једно јако лепо занимање 
које ће без сумње увек бити потребно”, 
каже Сандра Стаменковић Стојановић са 
Технолошког факултета у Лесковцу. 
“Пошто од пре четири године имамо и два 
нова смера - информатику и рачунарство и 
смер форензичко инжењерство, успели смо 
да заинтересујемо и оне ученике који су се 
раније одлучивали за природне факултете. 
Наши студенти током читавих студија 
имају праксу у Министарству унутрашњих 
послова, што им много помаже у даљем 

учењу и будућем раду”, објашњава доц. 
др Ана Бранковић са Криминалистичко-
полицијске академије у Београду. 
Регионални сајам образовања такође 
отвара могућност ученицима завршног 
разреда основне школе да стекну увид у 
понуду свих средњих школа које гравитирају 
на подручју Поморавског округа. За саме 
школе, прилику да лакше и брже попуне 
уписне квоте на лето. 

“На нашем штанду можете видети органску 
тестенину од хељде, природне сапуне 
од хладно цеђеног сунцокретовог уља, и 
здрав, потпуно органски чипс од јабуке. То 
су све производи ученика у склопу ученичке 
компаније основане под менторством 
професора Пољопривредно-ветеринарске 
школе у Свилајнцу”, објашњава ученица 
другог разреда Дијана Лаловић. 
“На часовима учимо претежно математику 
и програмирање, ИТ технологије и уопште 
све што је везано за рачунарство и 
информатику. Настава је врло занимљива 
и другачија од свега осталог што се учи на 
другим смеровима и у другим школама. 
Ми смо прва генерација програмера, а 
наше занимање је занимање будућности”, 
поручио је Тадија Стојковић, ученик првог
разреда рачунарског смера гимназије
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
Сајма запошљавања прилика да се 
на једном месту сагледају потребе 
тржишта и упореде са расположивим 
образовним профилима.
Незапослени су били у  прилици 
да успоставе директан контакт са 
послодавцима, представе им се и 
предају своју радну биографију, али 
и да сазнају све детаље о понуђеним 
радним местима. 

На штанду Националне службе 
за запошљавање незапослени и 
послодавци могли су да добију 
све информације о актуелним 
програмима НСЗ за подстицање 
запошљавања.

У оквиру 6. Регионалног сајма 
образовања НОУфест 2018.  
организован је Сајам запошљавања 
на коме је учествовало 20 
послодаваца. 
Понуђено је више од 120 
слободних радних места за раднике 
различитих занимања. Тражени су: 
комерцијалисти, архитекте, радници 
у дрвној и металској  индустрији, 
продавци,  шивачи. Посетиоцима 
и учесницима Сајма обратио се 
директор НСЗ, филијале у Јагодини, 
Борис Стојанов који је овом приликом  
изразио захвалност Ноу тиму, 
организатору Сајма образовања 
који су омогућили организовање 
Сајма запошљавања и у први план 
истакао све веће интересовање 
грађана за подстицајне мере које 
спроводи  НСЗ, а које за циљ имају 
смањење незапослености. “Велико 
интересовање незапослених влада 
за програме самозапошљавања 

и покретање сопственог бизниса, 
док су послодавцима примамљиви 
програми за остваривање права на 
субвенције уколико запосле лица из 
категорије теже запошљивих. Поред 
ових, НСЗ финансираће и програме 
стручне праксе, програме стицања 
практичних знања, јавних радова и 
додатног образовања”, нагласио је 
овом приликом Стојанов. 

Испред локалне самоуправе Сајам 
запошљавања отворио је Бранимир 
Тазић, председник СО Ћуприја, 
који је истакао да је паралелно 
одржавање Сајма образовања и 

На Сајму запошљавања понуђено више од 120 слободних радних места 

да ниједног момента не преиспитају 
научено, и да тај принцип треба да 
пренесу и на друге сфере у животу, 
каже професор Николић.
“Једина порука свега овога је да човек 
мора да укључи мозак. Све што чујемо 
и сазнамо мора да прође кроз неку 
анализу, а школа би требало да нас 
припреми да размишљамо и да

“претресамо” све информације до 
којих долазимо на интернету, путем 
средстава јавног информисања или у 
свом окружењу. Другачије не иде, јер 
ако прихватате или одбацујете све што 
чујете здраво за готово то ничему не 
служи, али зато, као што смо толико 
пута видели, може да створи забуну и 
направи штету.”

Посетиоци НОУ ФЕСТ-а навикли 
су да ова манифестација, поред 
испуњавања основног задатка 
промоције образовања, нуди и 
занимљива стручна предавања која 
сваке године имају другу тематику. 
Организатори су се одлучили да, 
срочено у наслов “У шта верујемо?”, 
ове године акценат ставе на 
чињенице и заблуде присутне у 
природним наукама кроз историју. 
Једно од предавања била је и сада 
већ чувена дебата “Да ли је Земља 
равна плоча?”, професора Божидара 
Николића са Физичког факултета 
у Београду, због које је доспео у 
жижу јавности као, како се тврдило, 
представник “равноземљаша”.
“Ја сам ово предавање држао две 
године заредом на Фестивалу науке 
у Београду. Проблем је настао када 
се на интернету појавио снимак 
предавања на коме је одсечен крај, а 
на основу ког је испало као да сам ја 
поборник теорије да је Земља равна 
плоча. Не знам да ли се то десило 
случајно или је неко злоупотребио 

снимак. У сваком случају, поента овако 
конципираног предавања где ученици 
дају аргументе да је Земља округла, а 
ја контрааргументе, јесте провокација, 
да се публика увери у то да чак и 
неке најочигледније ствари није тако 
лако доказати, и да их натерам да 
ми се супротставе применом научног 
начина размишљања. То је

претворено у нешто сасвим друго, 
и ето, извлачењем из контекста 
проглашен сам за заговорника теорије 
да је Земља равна.”  
Моја публика и циљна група су 
основци и средњошколци, које желим 
да подстакнем да знање стечено на 
часовима физике, без обзира што се 
ради о природној науци, не усвајају а 
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Завршена још једна обука Националне службе за запошљавање

Удружење „Румена јагода“ из Ћуприје организовало  предавање за произвођаче јагодичастог воћа  

фото:  screenshot - Дарко Лакетић

полазника Душанка Жнидер мишљења је 
да ће ова обука превасходно добро доћи 
онима којима је циљ самозапошљавање. 
“На основу искуства рада са полазницима 
у стању сам да препознам њихове 
могућности што се тиче посла. Са некима 
сам већ имала додира на обуци за ткање 
која је на неки начин увод у шивење, 
јер се ту учи контролисање покрета 
рукама као предуслов за рад на шиваћој 
машини. Нисмо радили на индустријским 
машинама, већ на оним које се користе 
у домаћинству, тако да су сви они сада 
оспособљени за рад од куће, што ће рећи 
најпре за самозапошљавање.” 
Полазници су по завршетку курса полагали 
практични испит, који је подразумевао 
израду одевних предмета и торби. 
Национална служба за запошљавање 14. 
фебруара је расписала нови круг јавних 
позива у циљу реализације акционог 
плана запошљавања, који обухвата 
организовање јавних радова за ангажман 
тешко запошљивих категорија. Конкурс за 
лица са инвалидитетом отворен је до 2. 
априла.    

У просторијама филијале Националне 
службе за запошавање у Ћуприји свечано су 
уручени сертификати полазницима обуке 
за шивење за особе са инвалидитетом. 
Ова обука само је један од програма НСЗ у 
оквиру активне политике запошљавања, са 
акцентом на тешко запошљиве категорије, 
које су означене као приоритет у 2018. 
години. Према речима Бориса Стојанова, 
директора филијале НСЗ у Јагодини, 
приликом опредељивања која ће се 
обука спровести у одређеној општини, у 
виду се имају пре свега потребе локалног 
тржишта рада. Како у Ћуприји влада 
велика потражња за шивачима којих нема 
довољно, на овај начин оспособљено је 
петоро нових, који  су усто из категорије за 
чије радно ангажовање држава додељује 
значајне стимулације послодавцима.
“Подсетићу да у Ћуприји постоји компанија 
“Тибет мода” са којом смо прошле године 
сарађивали на спровођењу обуке за 
познатог послодавца у коју смо укључили 
близу сто незапослених лица са наше 
евиденције, а већина њих управо ту је и 
нашла запослење. 

Очекујем да ћемо и ово петоро, ако не 
у “Тибет моди”, запослити у некој другој 
фирми која треба да попуни законске 
квоте из редова особа са инвалидитетом. 
Свако предузеће у сразмери са укупним 
бројем запослених мора да има одређени 
број радника из ове категорије, и овим 
путем позивам послодавце да ту обавезу 
искористе за добијање субвенција.”   
Обуком за шиваче за особе са инвалидитетом 
координирало је удружење жена “Равно” 
из Ћуприје, које у сарадњи са НСЗ обавља 
јавне радове од 2004. године. Менторка 

запечаћени, нема накнадног 
препакивања, што је све гарант њихове 
оригиналности и квалитета. Све оно 
што набавите, а одступа од наведене 
процедуре, сумњивог је порекла и дејства. 
Процентуално гледано у Србији има јако 
мало произвођача органских јагода и 
осталог јагодичастог воћа у односу на 
ЕУ, али и то ће морати да се промени 
јер се сваке наредне године све више 
активних материја избацује из употребе. 
На недавно одржаном сајму органске 
производње у Нирнбергу истакнуто је да 
се буквално свака пољопривредна култура 
може гајити на органски начин, а циљ 
оваквих предавања је да то предочимо 
нашим произвођачима”, закључио је 
Жарко Јанковић.  

Уколико имају намере да своје производе 
извозе у иностранство, нарочито у земље 
западне Европе, произвођачи јагода 
пре свега треба да воде рачуна о томе 
да је плод који пласирају на тржиште 
здравствено безбедан, а не само здрав. То 
значи да српска јагода, која се већ продаје 
у Русији и Црној Гори, не сме да садржи 
већу концентрацију одређених материја 
од дозвољене, јер у супротном неће 
бити погодна за пласман на то тржиште. 
Органска производња јагодичастог воћа је 
будућност, и то је циљ коме би сви требало 
да тежимо, могло се чути на стручном 
предавању за произвођаче јагода, које је у 
сали фонда ПИО организовало удружење 
“Румена јагода” из Ћуприје.  
“Да би се воће прогласило за органски 
произведено најпре морамо код људи 
подићи ниво свести о значају органске 
производње, јер је то корак ка постизању 
вишег циља, заштите животне средине. 
Све то је један ланац који сутрадан нама 
стручњацима и произвођачима гарантује 
здраву храну и дугорочно здравље наше 
деце. Наши узгајивачи тренутно извозе 
у Црну Гору и Русију, која се показала 
као добар партнер. Да би се српска 
јагода нашла и на западном тржишту 

морали би да испуне строге критеријуме, 
нарочито по питању употребе пестицида. 
Свака земља има неке своје регулативе, 
али и то се да испоштовати уколико се 
посаветујете са стручњаком за заштиту 
биља, који мора да познаје ову материју. 
Он је ту да произвођачима олакша процес 
сертификације и стандардизације, и помогне 
им у намери да узгоје здравствено безбедан 
производ који ће успешно пласирати у 
иностранству”, наглашава Ненад Илић, 
мастер инжењер за фитомедицину.
Осим конвенционалних хемијских средстава 
за заштиту биља постоје многи препарати 
на органској бази, који на потпуно исти или 
врло сличан начин решавају те проблеме, 
али тако да апсолутно не остављају никакве 
пестицидне остатке на третираном воћу. Сви 
смо свесни да Европска унија и Русија сваке 
године све више пооштравају критеријуме 
за употебу такозваних активних супстанци 
у заштити воћа, зато свако ко жели да буде 
извозник мора да користи сертификоване 
препарате који се налазе на позитивној 
листи ЕУ за органску производњу, каже 
Жарко Јанковић, дипломирани инжењер за 
заштиту биља.
“Органски препарати су увозни, пакују 
се на месту производње и транспортују 
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Општина Ћуприја стамбено збринула две избегличке породице

Одређена минимална тарифа за текуће и инвестиционо одржавање зграда
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двадесет на територији општине – могу да 
очекују неки вид помоћи у који ће бити 
укључена Општина Ћуприја са свим својим 
институционалним капацитетом.
Иначе, овај хуман посао Општина 
Ћуприја урадила је у складу са својом 
популационом политиком, која је 
утврђена Локалним акционим планом за 
унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по основу

споразума о реадмисији у општини 
Ћуприја, па уколико узмемо у обзирда 
предметни акциони план траје до 2020. 
године, треба очекивати још оваквих и 
сличних акција у централној локалној 
самоуправи средњег Поморавља.

Две избегличке породице – Авдаловић и 
Ђукић - решиле су своје стамбено питање 
кроз хуманитарну акцију „Кров 2016“, 
чија је реализација административно 
омогућена Уговором о сарадњи на 
реализацији помоћи за стварање 
и побољшање услова становања 
породица избеглих закљученим између 
Комесаријата за избеглице и миграције и 
Општине Ћуприја.

Тако је породица Сњежане Авдаловић од 
средине марта власник куће површине 
75 квадрата у Улици кнеза Милоша, док 
се Никола Ђукић, са својим укућанима, 
усељава у двособни стан од 60 квадратних 
метара, који се такође налази у Ћуприји, у 
Добојској улици.

Треба нагласити да је Комесаријат за 
избеглице и миграције, на захтев Општине 
Ћуприја, обе породице ослободио обавезе 
враћања дела средстава уложених у 
куповину непокретности, што у конкретним 
случајевима износи  50 одсто цене, односно 
нешто више од 565 хиљада динара по кући, 
тј. купљеном стану.
Цену за куповину обе непокретности у 
висини од 2.263.284 динара платила је 

Општина Ћуприја, па је зато потпис на 
купопродајне уговоре ставио и председник 
Нинослав Ерић. Како кажу у ћупријској 
локалној самоуправи, ово је бесповратна 
помоћ коју Општина даје двема породицама 
за решавање њихових стамбених потреба, и 
додају да и остала избегла лица – којих има 

290 динара. Минимална висина трошкова 
за текуће одржавања за гаражу износи 
134 динара, док је цена за гаражни 
бокс или место у заједничкој гаражи 90 
динара. У нацрту одлуке наведено је да 
је накнада за рад принудног управника 
утврђена у складу са бројем посебних 
делова зграде. За зграде које имају до 8 
посебних делова износ накнаде за рад 
принудног управника је 149 динара по 
стану, од 8 до 30 делова 179 динара, а са 
више од 30 посебних делова зграде 208 
динара по стану. Висина износа за гаражу 
и гаражни бокс износи 30, а за гаражно 
место у заједничкој гаражи 60 динара. 
Стамбене заједнице могу својом одлуком 
да утврде и више износе за ове намене, 
стоји у одлуци. Обе одлуке ступају на снагу 
осмог дана од објављивања у Службеном 
гласнику општине Ћуприја.

На 12. седници СО Ћуприја одржаној 
по хитном поступку разматран 
је и усвојен нацрт Одлуке о 
општим правилима кућног реда у 
стамбеним и стамбено-пословним 
зградама на територији општине 
Ћуприја, као и нацрт Одлуке о 
утврђивању минималног износа 
трошкова текућег и инвестиционог 
одржавања и накнаде за управљање 
у случају принудно постављеног 
професионалног управника стамбене 
заједнице на територији општине 
Ћуприја. 
Одлуком о општим правилима кућног 
реда прецизирана су општа правила 
понашања станара у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама, чијим 
ће се поштовањем обезбедити ред, мир 
и сигурност станара, као и коришћење 

заједничких делова зграде и земљишта око 
објекта. Одлуком о утврђивању минималног 
износа трошкова текућег и инвестиционог 
одржавања утврђена је и накнада коју 
плаћају власници делова зграде у случају 
постављања професионалног управника 
од стране локалне самоуправе, као вид 
принудне мере у случају да зграда у 
законском року није изабрала своје органе 
управљања. Минимални износи утврђени су 
на основу просечне нето зараде у јединици 
локалне самоуправе за претходну годину, 
према подацима Републичког завода за 
статистику, у односу на старост зграде, 
укупан број посебних и самосталних делова 
зграде, као и у односу на то да ли зграда има 
лифт или нема. Цене за текуће одржавање 
у стамбеним зградама одређене су у 
апсолутном износу, код зграда без лифта 
цена је 223 динара, а у зградама са лифтом 
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ЋУПРИЈА НА САЈМУ ТУРИЗМА
Град мостова, медицине, атлетике и талената представио своје туристичке 
потенцијале на 40. међународном Сајму туризма

фото:  screenshot фото: ТО Ћупријафото: ТО Ћуприја

и културних манифестација које се 
одржавају у оквиру Спортског и Културног 
лета”, додаје директорка Петровић.
Туристичка организација општине Ћуприја 
за ову прилику припремила је посебну 
публикацију где су представљени сви 
туристички потенцијали општине, а 
најбољи промотери града били су млади 
атлетичати ОАК „Морава“, међу којима 
и Алекса Милановић, званичан државни 
првак у категорији млађих јуниора на 1500 
и 3000 метара.
Штанд туристичке организације општине 
Ћуприја посетила је и Ана Брнабић, 
премијерка Србије. У име града 
домаћина дочекали су је председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић и 
Владимир Васиљевић, већник задужен 
за туризам, културу и спорт, и овом 
приликом уручили јој пригодне поклоне 
са препознатљивим мотивима Ћуприје.

На 40. Међународном сајму туризма 
у Београду, међу 1 200 излагача из 55 
земаља своје туристичке потенцијале 
први пут је  представила Туристичка 
организација Ћуприје. Овом приликом 
многобројним посетиоцима сајма, 
активно и путем промо материјала, 
представљено је културно-историјско 
наслеђе града на Великој Морави, као и 
многобројне манифестације по којима је 
Ћуприја препознатљива.
„Ове године наступили смо у оквиру 
заједничког излагачког простора 
Шумадије и Поморавља заједно са још 9 
градова и општина нашег региона. Први 
пут смо били у прилици да на једном 
интернационалном сајму представимо 
туристичке потенцијале наше општине и 
широм отворимо врата гостима из земље 
и иностранства. Посебно смо поносни 
што поред културно историјског наслеђа, 
римског града Хореум Марги и манастира 

Раваница, Ћуприја посетиоцима може 
да понуди широк спектар манифестација 
различитог карактера, са наглашеним 
културним, спортским и забавним 
садржајима”, истиче Јелена Петровић, 
в.д. директорке Туристичке организације 
општине Ћуприја. 
Ове године акценат је на културно-
историјском наслеђу и активном одмору, а 
Ћуприја и у овом погледу може да одговори 
захтевим туриста.
„Манифестациони туризам се све више 
издваја као веома значајан сегмент развоја 
туризма у Ћуприји и има велики удео у 
креирању имиџа Ћуприје као туристичке 
дестинације. Поносни смо на Цреваријаду, 
гастрономску маифестацију која је постала 
бренд града, најстарију уличну трку 
“Меморијал Александар Аца Петровић”, 
„Матићеве дане“, Видовданске свечаности, 
Сајам образовања и интернационални 
мото скуп, као и широку лепезу спортских 

ова приредба била допринос очувању 
традиционалних вредности и културалних 
различитости које нас окружују”, нагласила 
је професорка Миленковић Радевић.

Прича о српском језику никада неће бити 
испричана до краја, јер краја практично и 
нема. Полемике лингвиста о угрожености 
ћирилице или богатству различитости које 
поседујемо тиме што пишемо и читамо и 
латинично писмо, и даље привлаче пажњу 
јавности. Да ли смо тиме и писменији, 
посебно је питање. Једно је сигурно, кажу 
лингвисти: “Српски језик трпи велики 
утицај бирократије, енглеског језика и 
друштвених мрежа, па је тиме добрано 
искварен”. О овим и сличним питањима 
говорила је ученицима ћупријских 
основних и средњих школа Илијана 
Чутура, професорка српског језика и 
продекан на Факултету педагошких наука 
у Јагодини. Предавање је организовала 
Народна библиотека “Душан Матић”.

“Чувај језик српских великана ради прошлих 
и будућих дана”, поручили су ученици 
Основне школе “Вук Краџић”, са приредбе 
која је одржана поводом 21. фебруара, 
Међународног дана матерњег језика.
“Наша школа је мултикултурална и 
мултилингвална зато што је похађају и 
ученици ромске и влашке националне 
мањине. Тим пре, наш је задатак и обавеза 
да сваке године дамо важност и значај 
обележавању Дана матерњег језика”, каже 
Љиљана Миленковић Радевић, професорка 
српског језика и књижевности у подручној 
школи у Крушару.
“На сваки начин покушавамо да деци 
скренемо пажњу на велики утицај који 
страни језици и друштвене мреже врше 
на српски, односно матерњи језик, па је и 

Обележен 21. фебруар, Међународни дан матерњег језика

Заштитимо српски језик од бирократских и утицаја друштвених мрежа – поручено 
са скупова у организацији Народне библиотеке “Душан Матић” и ОШ “Вук Караџић”

фото: ТО Ћуприја
РПГ
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Састанак представника привреде и директора средњих стручних школа дуалном образовању

Одржана 41. редовна седница Општинског већа
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ћупријски  привредници до сада су 
исказали велико интересовање да 
на овај начин дођу до квалитетних 
кадрова, нарочито у сектору машинства 
и саобраћаја, па ће ове године ресорном 
министарству бити упућен захтев за 
формирање двојног смера бравара и 
механичара. 
Општина Ћуприја заједно са 
представницима средњих школа, партнера 
из области привреде и Привредне коморе, 
и у наредном периоду организоваће 
радне састанке који ће бити посвећени 
утврђивању уписне политике за школску 
2018/2019 годину, а коначни планови 
уписа требало би да буду утврђени до 
краја марта.

У општини Ћуприја одржан је први 
овогодишњи састанак на тему дуалног 
образовања и прављења предлога 
уписа у средње стручне школе на 
територији општине Ћуприја. Састанку 
се одазвало десетак привредника 
који су у непосредном разговору са 
директорима ћупријских средњих школа 
и представницима локалне самоуправе 
задуженим за образовање предочили 
своје потребе за новим образовним 
профилима. Техничка школа из Ћуприје 
прва је образовна установа у граду која 
је прошле године уписала 16 ученика 
на смеру бравар-заваривач, који ће се 
школовати по дуалном систему, систему 

учења кроз рад. 
„Техничка школа у потпуности може да 
одговори захтевима дуалног образовања, 
а и сами привредници ове године су 
дали иницијативу за отварање више 
профилисаних смерова. Системом дуалног 
образовања предвиђено је да ученици у 
првој години један дан недељно проведу на 
пракси у некој од компанија са којом школа 
и родитељи потпишу уговор, у другој години 
два дана недељно, док је у трећој години 
предвиђено да у фирмама проведу три 
дана на пракси”, каже директорка Техничке 
школе Маја Манић.
Према речима Ђорђа Нешковића, члана 
општинског већа задуженог за образовање, 

На 41. редовној седници Општинског 
већа дата је сагласност на нацрт Одлуке 
о утврђивању економске цене програма 
васпитања и образовања у Предшколској 
установи “Дечија радост” за текућу годину, 
која износи 3.790 динара месечно по 
детету. 
Усвојен је и нацрт Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја у 2018. 
години, који предвиђа мере кредитне 
подршке, мере руралног развоја и 
посебне подстицаје. Планирано  је 
субвенционисање камата на краткорочне 
кредите, а програмом  за рурални развој 

предвиђена је и набавка садница, опреме 
за пластенике, опреме за повртарство, 
опреме за пчеларство и инвестирање у 
обнову и развој руралне инфраструктуре 
као што је уређивање некатегорисаних 
путева, санација противградних станица 
и набавка опреме за стрелце, те увођење 
сертификационих система квалитета хране и 
органских производа са ознаком географског 
порекла. Посебни подстицаји тичу се посете 
сајмовима и едукације. За програм подршке 
спровођења пољопривредне политке и 
политике руралног развоја општина Ћуприја 
је ове године издвојила око 15 милиона 
динара. РПГ

ШКОЛЕ ТРОШЕ 
МИЛИОНЕ НА ГРЕЈАЊЕ 
И ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 
Општина Ћуприја определила је буџетом 
за 2018 годину 173.727.000 динара 
за финансирање расхода образовних 
установа на територији општине Ћуприја. 
За основно образовање опредељена су 
средства у висини од 48.655.000 динара, 
док за средње школе опредељена средства 
износе 22.765.000 динара. Наведена 
средства користиће се за финансирање 
трошкова грејања, телефона, комуналних 
услуга, превоза ученика и наставника, 
исплату јубиларних награда, као и за 
текуће поправке и одржавање објеката. 
Највише средстава код основног 
образовања издваја се за трошкове 
грејања и превоза ученика. Према 
последњим уговорима које су потписале 
основне школе, укупан износ трошкова за 
превоз ученика је око 13 милиона динара. 
Милионски износи су и за трошкове 
енергената који се у току грејне сезоне 
утроше у школама и вртићима, каже 
Ђорђе Нешковић, општински већник за 
просвету. 
„Централизацијом јавних набавки 
значајно ће бити умањени основни 
трошкови школа, јер ће кроз обједињене 
јавне набавке бити укључен већи број 
учесника и постигнута боља понуда. То 
се пре свега односи на трошкове превоза 
ученика који ће се регулисати концесијом, 
те ће се убудуће ћупријски ђаци путници 
возити линијским превозом. Трошкови 
грејања знатно ће бити мањи преласком 
на економичнији систем грејања школа, 
који ће бити реализован кроз пројекат 
јавно-приватног партнерства.”
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КУЛТУРА ОДЕВАЊА ПРИКАЗАНА У ПРАКСИ
Предшколци вртића “Шећерко” у посети текстилној компанији “Тибет мода”

Ћупријски уметници излагали у КПЗ Ћуприја 

радника на овим пословима. Иако је 
на самом старту било доста потешкоћа 
задовољни смо тренутним обимом

производње и бројем квалитених одевних 
комада који као финални производ 
излазе из нашег погона,  изјавио је 
овом приликом Мелих Сенгул, један од 
власника текстилне компаније Тибет мода.
За успомену на дивно дружење и боравак 
у фабрици текстила предшколци вртића 
“Шећерко” су власнику компаније “Тибет 
мода” подарили слику и украсни јастук 
израђен од разнобојних материјала 
које су на поклон добили управо од ове 
компаније.

Текстилна компанија “Тибет мода” 
отворила је врата свог производног 
погона предшколцима вртића “Шећерко”. 
Била је ово прилика да у пратњи једног 
од власника компаније и запослених 
прошетају погоном, упознају се са 
производним процесом, и на лицу места 
сазнају како од комада текстила настају 
одевни предмети. Сарадња вртића 
“Шећерко” и ове текстилне компаније 
остварена је у оквиру пројекта вртића 
“Култура одевања”, током ког су деца 
на креативне начине истраживала 
настанак текстила, могућности његовог 
обликовања, везу материјала и уметности, 
али и начине израде различитих одевних 
предмета.
“Ово је прва посета деце из вртића нашој 
фабрици и они су заиста наши највреднији 
гости”, рекао је овом приликом Мелих 
Сенгул, један од власника текстилне 
компаније “Тибет мода”, објаснивши да 
је до ове “пословне” сарадње дошло на 
обострано задовољство.
“Са задовољством смо прихватили да 
након наше посете вртићу угостимо 
децу и покажемо им како у стварности 
изгледа процес производње одевних 
предмета у нашем погону. Деца су веома 
знатижељна, а на нама је било да им на 
најједноставнији начин објаснимо процес 

производње и одговоримо на не тако мали 
број њихових питања”, кроз осмех каже 
Мелих Сенгул. 

Текстилна компанија “Тибет мода” у Ћуприји 
послује од 2016. године и прва је инострана 
компанија која је у Ћуприји отворила свој 
производни погон. Компанија се бави 
производњом одеће за инострано тржиште, 
а у халама некадашње “Младости” на 
пословима шивења, пеглања и паковања 
ради 150 радника.
“Планови компаније су да комплетан 
менаџмент у будућем периоду пресели у 
Србију. Обим производње се интензивно 
повећава, а самим тим постоји и стална 
потреба за запошљавањем додатног броја 

ОДИГРАНО ПРВО КОЛО  „ШАХОВСКЕ 
ПРОЛЕЋНЕ ЛИГЕ ПОМОРАВЉА 2018“

КПЗ је организовао и окупљање најбољих 
шахиста у оквиру шаховске пролећне лиге, 
у којој се надметало 6 екипа: „Каблови“ 
из Јагодине, „Раднички – СУБНОР“ из 
Ћуприје, „Омладински шаховски клуб“ 
из Параћина, „Слога“ из Деспотовца, 
шаховске екипе Геронтолошког центра из 
Јагодине и Казнено-поправног завода из 
Ћуприје. “Применом Бергеровог система 
први меч је одигран у Казнено-поправном 
заводу, а резултати меча су следећи: 
Каблови - ОШК 4:0, КПЗ – Слога 2:2, ГЦ – 
Раднички (СУБНОР) 3:1. 
“Солидарност  подразумева осећај 
заједништва људи у најширем могућем 
смислу, из кога, затим, произилазе 
и одређене обавезе. Шаховска лига 
је добар пример за наставак развоја 
интерактивног односа са становништвом 
Поморавља, у правцу успешније и 
потпуније ресоцијализације осуђених 
лица“, прокоментарисао је овај спортски 
догађај Владица Божиловић, управник 
КПЗ Ћуприја. Организатори такмичења су 
КПЗ из Ћуприје и Геронтолошки центар из 
Јагодине.

Владица Божиловић, управник КПЗ 
Ћуприја: Психолошка подршка, 
реедукација и ресоцијализација као 
начин превенције поновног извршења 
кривичних дела
У изложбеном простору Казнено-
поправног завода у Ћуприји отворена је 
изложба радова чланова Завичајног клуба 
ликовних уметника из Ћуприје. Поставку 
чини 26 радова, најразличитијих ликовних 
поетика и тема. Отварању изложбе 
присуствовали су и неки од аутора, а у 
име Завичајног клуба ликовних уметника 
изложбу је отворио Новак Новаковић, 
председник удружења и директор 
ћупријског музеја.
“Удружење је основано 2009. године 
са циљем промовисања културе 
популаризацијом ликовне уметности и 
окупља ликовне ствараоце који су местом 
рођења, боравка и рада или на неки 
други начин повезани са Ћупријом. Круна 
деловања је годишња колективна изложба 
која се традиционално одржава у првој 
недељи новембра, а радови који се налазе 
у овој поставци по први пут су изложени 
ван галеријског простора музеја”, нагласио 
је Новаковић.

КПЗ у Ћуприји у последњем периоду 
организовао је велики број културних 
манифестација - од ликовних изложби, 
изложби историјских докумената, 
песничких вечери, гостовања фолклорних 
друштава и музичких група, ликовних 
колонија,  промоције књига, а велики 
број осуђеника овакве манифестације 
посећује и ван установе, каже управник 
КПЗ Владица Божиловић. Оно у чему се 
већина осуђеника слаже јесте да су овакве и 
сличне манифестације од велике важности 
за њихову ресоцијализацију, и са посебном 
захвалношћу гледају на овакве и сличне 
активности. 
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Нови циклус  пројеката и програма који треба да помогну  модернизацији локалне администрације

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ - ЗАЛОГ ЗА 
УРЕЂЕНИЈУ И БОГАТИЈУ ЋУПРИЈУ

Меморандум са Уједињеним 
нацијама о одрживом развоју
Још крајем новембра прошле године 
председник Нинослав Ерић потписао је 
Меморандум о сарадњи са Програмом 
Уједињених нација за развој, који за 
очекивани исход има унапређење 
енергетске ефикасности и интензивније 
коришћење обновљивих извора енергије, 
као и подизање јавне свести о неопходности 
одрживог развоја.
У самом Меморандуму се каже да ће 
Програм УН за развој сносити трошкове 
израде програма енергетске ефикасности, 
консултаната који ће бити ангажовани 
на изради годишњих извештаја, обуке 
самих корисника и менторског рада са 
корисницима објеката од јавног значаја, 
трошкове израде инвентара котлова и - на 
крају, али никако најмање битно – УНДП ће из 
својих извора платити обуку о финансирању 
пројеката производње енергије из биомасе 
на пољопривредним газдинствима, као и 
обуку о енергетским засадима.

Општина Ћуприја ушла је у један нови циклус 
пројеката и програма који треба да помогну 
у модернизацији локалне администрације, 
чиме би били створени услови за повећање 
економског раста и одрживог развоја локалне 
заједнице. Један од таквих програма је и 
Ексчејнџ (Exchange), део процеса који у 
Србији траје од 2004. године, када је Европска 
комисија почела да финансира активности 
усмерена ка унапређењу квалитета пружања 
услуга локалних самоуправа, самим тим и да 
изграђује платформу која ће убрзати развој 
градова и општина у Републици Србији.
Ћуприја је сада направила огроман корак ка 
уласку у актуелну шему грантова Програма 
ЕКСЧЕЈНЏ 5. Наиме, већ је одобрен концепт 
ноте партнерског пројекта „Ефикасно и 
ефективно управљање јавном имовином у 
Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског 
информационог система“. Иза овог 
административно назива крије се увођење  
система за управљање просторним подацима, 
чија се технологија може користити, између 
осталог, за управљање ресурсима, имовинско 
управљање,  планирање развоја и просторно 
планирање. Ћуприја је једна од локалних 
самоуправа која је у последње 2-3 године 
највише урадила на систематизовању

 података о физичком обиму имовине на коју 
има право коришћења (број парцела, њихова 
локација, број и врста објеката), па ће овај 
пројекат, који је партнерски поднет са Градом 
Нишом, бити тачка ослонца код управљања 
јавном својином у обе локалне заједнице. 
Ипак, користи резултата овог пројекта вредног 
200 хиљада евра првенствено би требало да 
баштине грађани, потенцијални инвеститори 

и корисници јавне имовине у Нишу и 
Ћуприји, док струка о ГИС-у (Географско 
информационом систему) има неподељено 
позитивно мишљење. Конкретно, увођење 
овог рачунарског система, кажу урбанисти, 
омогућиће грађанима да самостално врше 
увид у урбанистичке планове; издавање 
различитих дозвола ће бити једноставније, 
а биће и поједностављен поступак обрачуна 
пореза и такси. 
Овде, кроз малу дигресију, треба истаћи да 
је општина Ћуприја једна од 47 јединица 
локалне самоуправе која је већ ушла у 
Програм реформе пореза на имовину – 
подршка унапређењу администрирања 
пореза на имовину и добре управе, коју 
финансира Швајцарска агенција за развој 
и сарадњу „са циљем да се ажурирају базе 
података и тиме повећа обухват наплате 
пореза на имовину“. Тако ће реализација 
ова два добрано компатибилна програма 
утицати и на контролу непокретне имовине, 
побољшаће размену информација између 
органа Општинске управе - што ће још више 
сузити простор за корупцију - а свакако ће 
убрзати обраду захтева нових инвеститора, 
посебно овај партнерски кроз употребу 
Географско информационог система.

Иначе, пројекат „Ефикасно и ефективно 
управљање јавном имовином у Нишу 
и Ћуприји кроз увођење Географског 
информационог система“ значи да је Ћуприја 
поново ушла у Програм Ексчејнџ, који је, 
да подсетимо, нераскидиво повезан са 
процесом модернизације ћупријске локалне 
администрације .

“КАВИМ ЈЕДИНСТВО” ПРЕУЗЕО 
ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ 
“Кавим Јединство” из Врања од 15. марта 
преузео је превоз путника на приградским 
линијама у општини Ћуприја. “Ово 
решење је привремено и биће на снази до 
окончања процедуре за давање концесије. 
Та процесура је веома дуга, а “Кавим” 
је пристао да изађе у сусрет и превози 
путнике до крајњих линија, чиме ће у 
највећој мери бити покривена потреба за 
јавним превозом. Концесионим актом, за 
који је потребна сагласност републичке 
комисије, а онда и расписивање тендера, 
биће обједињен  комплетан превоз на 
територији општине, и ђачки и путнички”, 
рекао је заменик председника општине 
Илија Пауновић. 
Према речима Мирослава Пешића, 
организатора рада на аутобуској станици у 
Ћуприји, “Кавим Јединство” је већ неколико 
година закупац аутобуске станице, и у знак 
досадашње добре сарадње али и интереса 
за проширивањем пословања на територији 
општине, прихватио се обавезе да превози 
путнике на приградским линијама. Пешић 
је истакао да је “Кавим Јединство” озбиљна 
фирма са дугом традицијом и успешним 
пословањем у више градова Србије, те да 
ће учествовати на концесији за добијање 
превоза путника и ученика на приградским 
линијама на територији општине Ћуприја.  
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ПОЕЗИЈА СРБ-ЈЕДИНИ ЧАСОПИС 
У СРБИЈИ ПОСВЕЋЕН ПОЕЗИЈИ

САКУПЉЕНО 50 ЈЕДИНИЦА КРВИ
Добровољним даваоцима крви није 
потребно двапут рећи. Реагују на 
позив, било да се ради о хитности или 
традиционалним акцијама, као што 
је била и осмомартовска, у Служби за  
трансфузију Опште болнице. 

Ходници  и чекаонице пуни, а у сали сва три 
кревета заузета. Смењују се добровољни 
даваоци, насмејани и расположени. Кажу: 
“Здравље нам дозвољава. можемо и 
хоћемо да помогнемо. када је спашавање 
живота у питању нема превише 

размишљања.” У сали за трансфузију и 
млади и нешто старији, момци и девојке, 
али и даме и господа у зрелим годинама. 
Помажу им искусни лаборанти Елизабета и 
Јоца Тодоровић.
Ученици средње Техничке школе били 
су међу најактивнијима. Дошло их је 
петорица.
Добровољни даваоци крви су скромни 
људи. Не воле много да причају и да 
се хвале својом хуманошћу. Они знају 
зашто то чине и то је, кажу, довољно.
“Можемо бити веома задовољни одзивом 
добровољних давалаца и оних који 
су то данас постали”, каже др Милица 
Томић, начелница Службе за трансфузију 
Опште болнице. “Крв је увек потребна 
и организација акција оваквог типа 
служи да бисмо у народу подигли свест о 
пожртвовању и хуманости”, каже докторка 
Томић, наглашавајући да крв увек мора да 
чека пацијента, а не пацијент крв.
Добровољни давалац може бити свака 
здрава, одрасла особа од 18 до 65 година 

старости. Служба за трансфузију је отворена 
сваког радног дана од 7 до 14 часова. 
Традиционална осмомартовска акција 
добровољног давања крви завршена је 
са прикупљених 50 јединица драгоцене 
течности. 

Из трансфузије Опште болнице поручују да 
су веома задовољни одзивом добровољних 
давалаца крви и захваљују се свима који 
су одвојили мало свог времена како би 
показали хуманост на делу. 
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Осмомартовска акција добровољног давања крви

У библиотеци “Душан Матић” одржана промоција часописа за поезију “Поезија СРБ”

Добровољни даваоци су скромни људи. Не воле много да причају и да се хвале 
својом хуманошћу. Они знају зашто то чине и то је, кажу, довољно

Удружење песника Србије „СРБ” из 
Крушевца представило је у библиотеци 
Душан Матић једини часопис у Србији за 
поезију, “ Поезија СРБ”. Часопис је посвећен 
искључиво поезији, и у њему се поред 
песама објављују и књижевни прикази и 
критике књига објављених на српском и 
њему сродним језицима, као и теоретски 
радови о смислу и суштини поезије.
„Када је издавачка делатност удружења 
у питању, ове године издали су 20 књига 
махом поезије. Удружење броји више од 60 
чланова који плаћају чланарину, док се на 
порталу Поезија СРБ који је и био “одскочна 
даска” за формирање Удружења песника 
Србије налази више од  650 чланова из свих 
крајева света, који на страницама портала 
објављују своју поезију”, каже Љубодраг 
Обрадовић, председник Удружења 
песника Србије „СРБ“ из Крушевца
Удружење песника Србије „СРБ“ из 
Крушевца зачетник је идеје удруживања 
књижевних клубова Србије у чијем раду 
поезија заузима почасно место, а један 
од дугогодишњих чланова у регистру 
постојећих књижевних клубова је и 
Књижевни клуб „Душан Матић“ из Ћуприје. 
Управо зато, последњи двоброј часописа 

„Поезија СРБ“ посвећен је стваралаштву 
три књижевника из Ћуприје, Параћина 
и Крушевца, међу којима је признати 
ћупријски песник Радивоје Миладиновић 
Пацко. Овом приликом представљене су 
и две књиге, “Укротити етар” Љубодрага 
Обрадовића и књига поезије “Јер ти си 
богиња, звезда на небу, па ко те волео не 

би” Милована Петровића. О часопису су 
поред председника удружења говорили и 
Љубодраг Обрадовић, Мића Живановић и 
Светлана Ђурђевић, песници из Крушевца, 
док су се у име домаћина присутнима 
обратили Љиљана Ђорђевић, директорка 
Народне библиотеке “Душан Матић”, и Бора 
Благојевић, песник из Ћуприје. 
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ЕКОНОМИЈА УБРЗАЊА
Пише: Синиша Милутиновић

шалтере и ставити их у фолдер економске 
историје? Да ли ће убудуће наставници 
наплаћивати часове на 15 минута, јер 
деца неће успевати да прате 45 минутни 
темпо? Да ли долази време урбаних 
пољопривредника?Које ће све услуге бити 
наплаћиване у секундама? Да ли ће ханд 
маде производи бити скупљи него икада? 
Да ли ће се наставити тренд да цена услуга 
расте брже него цена производа?
Сва ова и многа друга питања чекају на 
одговоре. Економија убрзања сваким 
даном је све видљивија и све више узима 
данак. Већ сам нагласио горе, да убрзање 
оставља мало простора за машту. Ко 
маштовито искористи остављен простор, 
има шансе.

Данас је немогуће читати емаилове једном 
дневно, ако се бавите иоле озбиљнијим 
послом. Данас је немогуће ограничити се 
на један комуникациони канал. Данас је 
немогуће усмерити комуникацију на један 
униформни начин. Данас свако хоће све и 
хоће сад. Хоће одмах, и неће да чека, јер 
му је “ хитно“. Тако можете ни криви ни 
дужни бити нападнути маилом, Скајпом, 
Вибером и СМС-ом, уз обавезни позив, да 
се притисак појача и нагласи важност.
Без жеље да делујем меланхолично и 
пре тридесет година су се организовали 
велики концерти без 95 одсто данашњих 
комуникационих канала, људи су 
уговарали велике послове, увозили, 
извозили, ишли на службене путеве. И 

дакако, били маштовитији него данас.
Ово није текст о недостатку маште, мада се о 
томе може написати модеран роман. Такође, 
ово није текст о добрим старим временима, 
јер се некако носим тиме да све што је било 
је прошло, и да треба извући неке поуке за 
будућност. Ако је икако могуће.
Економска свакодневица је данас доживела 
такву врсту убрзања да је тешко ишта 
мерити са тим. Убрзање и машта свакако 
нису сестре. Па ипак, чини се да је убрзани 
ритам породио неке нове феномене којима 
смо окружени а којима ће се социолози 
накнадно бавити, онако са дистанце.
Да ли долази време доживотних облигација? 
За колико година ће банкомати и е 
апликације у потпуности збрисати банкарске 

ЗАШТО ЈЕ ПРИХОД ВАЖАН?
микро, мала, средња или велика.
Имати већи пословни приход је свакако 
важно и са фискалног становишта јер већи 
пословни приход генерише и веће ПДВ 
захтватање, дакле већи ПДВ, а у крајњој 
инстанци и кроз порез на добитак и веће 
суме пореза на добитак.
Предузетник не мора нужно знати зашто му 
је приходна позиција важна. Рачуновођа 
свакако мора, и мора да га упозна какве 
реперкусије може имати смањење 
исказивање прихода на целокупну слику 
предузећа и његове евентуалне потенције 
и развојне перформансе.

Често се може чути у јавности аргумент да 
је приход важан, а финансијски резултат 
неважан. Иако би се имало шта додати 
и приговорити ауторима ове крилатице, 
мора се приметити да оваква констатација 
није бесмислена. Приход је заиста јако 
важан. Нарочито је важан пословни 
приход па ћемо се надаље њиме и бавити 
у овом тексту.
Пословни приход генерише Вашу 
потенцију на тржишту. Фирма која има 
више пословног прихода има веће 
учешће на тржишту и има већу могућност 
зарађивања. Више пословног прихода 

значи и да је фирма у могућности да покрије 
нагомилане трошкове и да је отпорна на 
неку евентуалну кризу и раст трошкова или 
раст цена на тржишту.
Већи пословни приходи значиће и банкама 
јер већина банака Вам може дати кредит у 
висини од 10% годишњих прихода. Тако је 
просто наметнуто интерним процедурама 
банке.
Већи пословни приход може Вам бити 
услов за учешће на јавним конкурсима или 
тендерима.
Већи пословни приход је важан са 
становишта класификације предузећа на 
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ИСТОРИЈСКЕ НЕПОЗНАНИЦЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕВИЈАЦИЈЕ

Влада Арсић је аутор који у својим делима 
открива детаље из живота владара, 
истражује историјске догађаје, или скреће 
пажњу на опасности савременог тренутка 
које вребају са интернета и друштвених 
мрежа. Управо због тога он је половином 
протекле године боравио у Ћуприји, када 
је студентима Високе медицинске школе 
струковних студија говорио о роману 
“Армагедон”, који се бави темом интернет 
педофилије. Сам аутор веома је ангажован 
у борби против оваквих врста друштвених 
девијација. Дружење са Владом Арсићем 
организовала је Народна библиотека 
“Душан Матић”, поводом 28. фебруара, 
Националног дана књиге.

“Српски читаоци воле да читају историјска 
штива а писци још више воле да их пишу”, 
каже Влада Арсић, новинар, публициста 
и књижевник који свој досадашњи 
литерарни опус дели на два дела: 
историјски и друштвено ангажовани. 
У оба има великог успеха, захваљујући 
читаоцима, који су његов последњи роман 
“Кад звона занеме” сврстали међу шест 
тренутно најчитанијих у библиотекама 
широм Србије. 
“Роман говори о ваљевској болници, 
односно епидемији пегавог тифуса која је 
однела између 130 и 140 хиљада жртава, 
више него све аустријске офанзиве током 
Великог рата. У то време Србија је била 

земља смрти а Ваљево њена престоница”, 
каже аутор. Занимљиво је да је ово, поред 
“Времена смрти” Добрице Ћосића, тек други 
роман у српској савременој литератури који 
се бави овом темом.

“Кад звона занеме” међу шест најчитанијих књига у библиотекама широм Србије

Овим темама бави се новинар, публициста и књижевник  Влада Арсић, аутор који у својим делима 
открива детаље из живота владара, истражује историјске догађаје или скреће пажњу на опасности 
сваременог тренутка, које вребају са друштвених мрежа

РПГ
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Посебно признање за 
дугогодишњи рад и несебично 
залагање у спровођењу и 
реализацији програмских 
активности Црвеног крста 
Ћуприја додељено је Милану 
Павковићу, дугогодишњем 
председнику УО Црвеног крста. 

Општинска организација Црвеног крста 
обележила је своју славу Светог Симеона 
Богопримца. У присуству свештеника 
цркве Светог Ђорђа обављен је обред 
сечења славског колача коме су и ове 
године присуствовали бројни гости, 
чланови ОО Црвеног крста из централне 
Србије, представници многобројних 
организација и институција из Ћуприје, 
активисти и волонтери. Миодраг Симић, 
секретар Црвеног крста захвалио се 
свим пријатељима, волонтерима, 
активистима на несебичној помоћи у 
реализацији свих активности које ова 
хуманитарна организација спроводи. - 
Све активности Црвеног крста сврстане 
су у десет области рада а најзначајније су 
социјалне активности, рад са подмлатком 
и омладином, добровољно давање крви, 
прва помоћ.Захваљујући ангажовању 
локалне самоуправе народна кухиња 
несметано ради а оброк се припрема 
за више од 500 корисника, Само током 
прошле године скувано је више од 130 
хиљада оброка, наглашава Миодраг 

Симић. Велики значај придаје се и 
здравствено-превентивним активностима 
које су усмерене на пропагирање здравих 
стилова живота и на превенцију болести 
које вежћ дуги низ година спроводимо у 
сарадњи са ЗЗЈЗ ”Поморавље” из Ћуприје 
и службом патронаже Дома здравља.
Традиција дуга 142. године сврстава 
ћупријски Црвени крст међу најстарије 
организације у Србији што за активисте и 
волонтере ове организације представља 
изузетан понос али и обавезу да у складу 
са својом мисијом наставе својим путем-
путем хуманости 
  

ОО Црвеног крста Ћуприја обележила своју славу Светог Симеона Богопримца

Посебно признање додељено Милану Павковићу, дугогодишњем председнику 
УО Црвеног крста Ћуприја

ДРУЖЕЊЕ И СЛУЖЕЊЕ
комуникацију и остварење нашег примарног 
циља, а то је “служење и дружење”, односно 
жеља за помагањем друштву и појединцима 
кроз различите садржаје и акције које ћемо 
у будућности организовати”.
Прва акција “Ротаракта” имала је за циљ да 
на мало другачији начин представи живот 
и дело књижевника академика Драгослава 
Михаиловића. О историјском моменту 
у ауторовом опусу говорио је историчар 
Дејан Танић, који је рекао да су политичка и 
историјска дешавања у делима Драгослава 
Михаиловића на животним маргинама 
његових ликова, који су заокупљени 
свакодневним ситуацијама и проблемима.
“Драгослав Михаиловић је највећи српски 
живи писац. Његова дела писана су 
приповедачким стилом и највећим делом 
косовско-ресавским дијалетком српског 
језика, каквим се говори у нашем крају”, 
рекла је песникиња из Параћина Биљана 
Станисављевић.
Ротари клуб “Ћуприја - Морава” 
организовао је за своје чланове предавање 
на тему “Стварање Југославије – 100 година 

Подмладак ротари клуба “Ћуприја - 
Морава”, “Ротаракт”, организовао је 
књижевно вече посвећено академику 
Драгославу Михаиловићу. Ово је прва 
акција организације која је основана 
почетком јануара. 
“Подржавамо активности нашег 
подмлатка и помоћи ћемо им да успеју 
у својој жељи да Ћуприји, Параћину и 
Јагодини пруже квалитетне садржаје 

хуманитарног, образовног, уметничког и 
културно - забавног типа”, каже проф. Владан 
Цветковић, дугогодишњи члан ротари клуба 
“Ћуприја - Морава”.
“Ротаракт” чине млади од 18 до 30 година 
из нашег трограђа. За сада их има 12, са 
тенденцијом повећавања, али не више од 
16, јер, како каже Милан Милутиновић, 
председник ове организације, сматрамо 
да је то идеалан број за  рад, сарадњу, 

“Ротаракт”, подмладак ротари клуба “Ћуприја - Морава”

Иза ове синтагме крије се жеља за помагањем друштву и појединцима кроз различите садржаје и 
акције које ћемо у будућности организовати – Милан Милутиновић, пред. младих „ротаријанаца“

фото: Фејсбук
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ХЛЕБ НАШ НАСУШНИ
“Хлеб наш насушни” тема је радова 
младе ауторке Јефимије Коцић из Ниша. 
У питању је серија илустрација чији је 
задатак да укажу на водеће проблеме 
друштва у коме живимо, као што су питање 
егзистенције или слободе мишљења и 
говора приказане кроз хлеб, који је главни 
симбол одржавања живота – наводи 
ауторка. 
“Са имагинарног становишта хлеб има 
више значења. Он представља симбол 
молитве на путу спасења душе, али и 
симбол напретка друштва. Напредак 
друштва није у складу са жељама и 
ставовима појединца”, наводи ауторка 
која први пут у Ћуприји ове радове 

приказује јавности.
Јефимија Коцић дипломирала је на 
Факултету уметности у Нишу на одсеку за 
примењене уметности, где је 2015. године 
завршила мастер студије. Од 2016. године 
ради на Факултету уметности у Нишу, као 
асистент на предмету Просторна графика, 
одсека за примењене уметности. Тренутно 
је студент треће године докторских студија 
на Факултету примењених уметности у 
Београду и прве године докторских студија 
Универзитета “Метрополитан” у Београду. 
До сада је излагала три пута самостално 
и преко 40 пута на групним изложбама у 
земљи и иностранству.

РПГ

У галерији музеја “Хореум Марги-Равно” изложени радови Јефимије Коцић

РПГ

И ЋУПРИЧАНИ СУ УЧИЛИ ОВДЕ
Галерија музеја “Хореум Марги-Равно” 
пружила је гостопримство ученицима 
и професорима Средње уметничке 
школе из Ниша, тачније радовима који 
представљају почетак припрема за 
обележавање 70 година постојања ове 
школе. Поздрављајући госте из Ниша и 
посетиоце на отварању изложбе, директор 
музеја Новак Новаковић је рекао да су у 
овој школи своја прва уметничка знања 
стицали и Ћупричани. Међу њим је био и 

садашњи професор Станиша  Радојловић.
Средња уметничка школа представила се и 
на Сајму образовања “НОУ ФЕСТ”, и према 
речима професорке Татјане Перевалов, 
привукла велико интересовање матураната. 
Радови ученика презентовани на изложби 
у Ћуприји су круна четворогодишњег 
школовања на текстилном, сликарском и 
графичком одсеку, као и одсеку ентеријера 
и индустријских производа.  

Јавности приказани радови ученика Средње уметничке школе из Ниша

ЕМОЦИЈЕ И СИТУАЦИЈЕ
“Јован Спасић је представник новог таласа 
младих уметника који долазе са Факултета 
ликовне уметности у Нишу. Његове цртеже 
краси посебан сензибилитет остварен 
различитим техникама, а све са жељом 
да дочара емотивна стања својих јунака”, 
рекао је директор музеја “Хореум Марги-
Равно” Новак Новаковић, отварајући 
прву овогодишњу изложбу у галерији ове 
институције културе.
“Серија цртежа која је изложена у Ћуприји 
настала је у последње две године. Цртежи 

приказују мој аутопортрет и портрете мени 
драгих особа, у разлитим ситуацијама и 
емотивним стањима”, каже Јован Спасић, 
млади уметник из Лесковца, који је 
дипломирао 2016. године на сликарском 
одсеку Факултета уметности у Нишу, у класи 
професора Братислава Башића, код кога је 
завршио и мастер студије. Јован Спасић је 
веома активан аутор и до сада је самостално 
излагао седам пута, а учествовао је и на 
двадесетак колективних изложби. За свој 
рад је вишеструко награђиван. 

КАКВА НАС ИЗЛОЖБЕНА 
ГОДИНА ОЧЕКУЈЕ
Питали смо Новака Новаковића, 
директора музеја “Хореум 
Марги – Равно” 

“Пред нама је веома богата и разноврсна 
изложбена сезона коју смо отворили 
нешто раније него протеклих година, 
зато што смо планирали да ћупријској 
публици прикажемо више поставки него 
што је то до сада био случај”, каже Новак 
Новаковић, директор музеја “Хореум 
Марги-Равно”. Поред традиционалних 
изложби и садржаја које музеј редовно 
приређује, наш уметнички савет је након 
спроведеног конкурса одобрио осам 
самосталних изложби аутора из свих 
крајева Србије, разноврсног уметничког 
израза. Посебан печат овој изложбеној 
години даће изложба радова Уроша 
Предића, која ће бити изложена током 
октобра”, рекао је директор Новак 
Новаковић.

РПГ

Прва овогодишња поставка у галерији музеја

Изложба цртежа младог уметника Јована Спасића 
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УСПЕХ МОЖЕ ДА СЕ ОДСВИРА 
И НА ЈЕДНОЈ ХАРМОНИЦИ
Труд, упорност, таленат и одлучност. Ово 
су основне компоненте рецепта за успех 
који потписују ученици одсека хармонике 
ШОМО “Душан Сковран” из Ћуприје. 
Пример ове изузетне скупине младих 
уметника показује да за оне који раде 
срцем и са пуно љубави ниједан циљ није 
недостижан. 

У последњих 5 година одсек хармонике 
овенчао се са 115 награда, од чега је 100 
првих. Скоро да и не постоји такмичење на 
коме ћупријски млади хармоникаши нису 
освојили једну од прве три награде, а жири 
и наставнике сличних школа остављали 
у недоумици: како је могуће да деца која 
свирају на једној такмичарској хармоници 
постижу овакве резултате? Ови бисери 
своју ниску наставили су да нижу и током 
2018. године, а последње такмичење на 
коме су дословце “одували” конкуренцију 
био је Београдски фестивал хармонике. 
На фестивалу је учествовало седморо 
солиста и оркестар хармоника. За њих 
13-оро ово је био срећан број. Вратили 

су се са исто толико златних медаља и 
заједничким пехаром. Појединачно су 
бриљирали Ива Милијанчевић, Милана 
Балаћ, Лука Стефановић и Јана Антић у 
класи наставнице Соње Станковић, Лазар 
Томић у класи наставника Богдана Савића,
и Тамара Марковић и Матија Вајагић, 
пулени наставника Ненада Стојановића. 

Оркестар хармоника ћупријске музичке 
школе већ годинама свира своју причу. 
По својим нотама. Спој музике и дечијих 
душа постане готово опипљив за сваког 
ко је имао прилике да ужива у њиховом 
импресивном музицирању, а веза између 
музичара и наставнице Соње тешко се 
речима може описати. Они свирају без 
нота пред собом јер их носе у себи, а 
смернице су у покретима и осмеху њиховог 
диригента. 
“Ова деца где год да се појаве напросто 
плене. Љубав и преданост сваког члана 
наше мале дружине резултирала је 
незапамћеним успесима које постижемо 
на сваком од такмичења. Наш однос  

одавно је превазишао однос наставника-
ученика, ми смо сапутници, сарадници 
и пре свега пријатељи”, каже наставница 
Соња Станковић, вођа оркестра. “Резултати 
никоме не падају са неба. За нама су сати 
и сати марљивог рада и исцрпљујућег 
вежбања. Наше слободно време чак и у дане 
викенда користимо за усвиравање деоница, 
ритмичко усклађивање, осмишљавање 
стајлинга и комплетног наступа. А онда, 
чекамо награде”, са осмехом додаје 
наставница Соња. 
За потребе наставе на одсеку хармонике 
користи се 11 инструмената. За потребе 
јавних наступа и такмичења до скоро само 
једна. Недостатак квалитетних концертних 
инструмената проблем је са којим се 
школа сусреће већ дуги низ година. И када 
су мислили да ће на њиховој “ срећној 
хармоници” награде освајати и наредна 
генерација хармоникаша, помоћ за 
набавку чак две нове концертне хармонике 
“Пиђини” од 120 басова пристигла је од 
локалне самоуправе, донатора из далеке 
Аустралије и Швајцарске, а очекивања су 
да ће у наредном периоду бити обезбеђена 
средства за куповину још једне хармонике 
од 96 басова. 
“Срећна хармоника” стара деценију и по 
донела нам је много радости. На њој смо 
свирали ми, као ђаци ове школе, и сада наши 
ученици”, кажу наставници Богдан Савић и 
Ненад Стојановић. 
У заслужену пензију одлази “позлаћена” 
великим бројем медаља и награда наших 
ученика. Да може, испричала би најлепшу 
животну причу, саткану од најлепших нота 
и осмеха стотине деце која су своје прве 
награде освајала на њеним диркама.

Ученици ШОМО “ Душан Сковран” настављају победнички низ на престижним 
музичким такмичењима

ПРВА МЕСТА ЗА ХАРМОНИКАШЕ НА ФЕСТИВАЛУ У АРАНЂЕЛОВЦУ
На међународном музичком 
фестивалу у Аранђеловцу ученици 
одсека за хармонику ШОМО „Душан 
Сковран“ постигли су запажене 
резултате.
Прве награде освојили су Јана Антић 
и Ива Милијанчевић, ученице трећег 
разреда,  као и Лука Стевановић, 
ученик петог разреда, у класи 
наставнице Соње Станковић.
У класи наставника Ненада 
Стојановића, Матија Вајагић, ученик 
петог разреда, освојио је прву награду. 
Победник у својој категорији био је и 
Лазар Томић, ученик шестог разреда у 
класи наставника Богдана Савића.

РПГ
фото:  Приватна архива - фејсбук

фото: Фејсбук
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СТРАТЕШКИ ЗНАЧАЈ ЋУПРИЈЕ 
У изложбеном простору Казнено-
поправног завода Ћуприја отворена је 
изложба “Ћуприја и средње Поморавље 
у српско-турским ратовима 1876-1878”, 
коју је приредио Завичајни музеј из 
Јагодине. Према речима аутора поставке, 
историчара Нинослава Станојловића и 
Душка Грбовића, за организовање ове 
изложбе постоји директан повод – 2018. 
је година у којој се обележава 140 година 
откада је, са завршетком поменутих ратних 
сукоба, склапањем Санстефанског мира 
Кнежевина Србија стекла пуну независност 
од Османске империје. 
Ћуприја од свог настанка има велики 
историјски и стратешки значај за Србију 
и ове просторе, много већи од површине 
коју заузима, нагласио је историчар Дејан 
Танић, који је на отварању говорио о 
општим историјским приликама у Србији 
у периоду борбе за ослобођење, почевши 
од Првог српског устанка.
“Ћупричани нису ни свесни историјског 
значаја свог града, на који би требало 
да буду поносни. У време српско-
турских ратова Ћуприја је била огледало 
земљорадничке Србије, оног дела 
наше земље у ком су живели и радили 
слободни земљопоседници. То спомињем 
јер је значајно за формирање слике о 
менталитету људи овог доба. Србија 
је од 1815. до 1876. године проживела 
шест деценија у миру, што значи да су се 
дотадашњи хајдуци и устаници претворили 
у мирне ратаре, трговце и занатлије. 
Укратко - људе којима није до рата, људе 
који су навикли да стичу, и да стичу у миру.”       

Процес ослобађања од турске власти 
утицао је на нагли развој многих градова 
тадашње Србије, нарочито интензивно 
како се примицао крају. Сама Ћуприја 
доживела је огромну трансформацију, о 
чему врло сликовито сведоче путописи 
чувеног Феликса Каница, каже Нинослав 
Станојловић, коаутор изложбе.
“Говорећи о Ћуприји генерално, као вароши 
која тај статус стиче још 30-их година 19. 
века, Каниц ју је након своје прве посете 
1860. описао као једно веома суморно 
место које има само једну калдрмисану 
улицу, увек блатњаву, јер се Велика 
Морава у то време заиста често изливала. 
Занимљиво је да је у том запису споменуо 
и казниону, предвиђену за затворенике са 
мањим казнама од оних у пожаревачком 
затвору. Међутим, 20 година касније он 
је поново био у Ћуприји и тада нам прича 
једну сасвим другачију причу. Варош је 
добила велику касарну захваљујући којој је 
заиста живнула. 

које приказују Ћупријски и Јагодински 
округ употпуњене пратећим подацима, као 
и фотографије најутицајнијих личности у 
националној историји тога доба, међу којима 
је било и Помораваца, објашњава Душко 
Грбовић. 
“Ћупријски округ простирао се на преко 
1500 квадратних километара, а бројао је 
око 64 хиљаде становника. У Ћуприји су 
још пре српско-турских ратова постојали 
пошта и телеграф, мушка и женска основна 
школа, она је била седиште Јужноморавске 
дивизије и инжењеријских јединица за 
целу Србију. Фотографије сведоче и то да 
је овде у време ратова боравио и Стеван 
Бинички, отац нашег познатог композитора 
Станислава Биничког, који је касније био и 
истакнути ратни командант. Како је Параћин 
тада потпадао под Ћупријски округ, од 
војсковођа са ове територије ваља поменути  
генерала Милојка Лешјанина који је био на 
високом војном положају и учествовао у 
важним дипломатским мисијама.”      

Изложба “Ћуприја и средње Поморавље у српско-турским ратовима“

фото:  screenshot

РОКЕНРОЛ У КАНЏАМА ИНТЕРНЕТА
Рокенрол је одавно у канџама интернета 
и то је чињеница коју су мање-више 
прихватили сви музичари.  Можда 
је разлика само у томе што старије 
генерације имају већи жал за винилом 
и ЦД-ом, али и они су добро схватили и 
користе предности савременог доба у 
промоцији својих издања или целокупног 
стваралаштва.  Зато су оба издања 
књиге Бранимира Локнера и Предрага 
Јовановића “Рокенрол у канџама 
интерента” привукла толику пажњу 
јавности.
Промоција првог издања одржана је и у 
Ћуприји, у кафеу “Бакарди”, половином 
маја прошле године.  Тако се Ћуприја нашла 
међу тридесетак градова привилегованих 
да угосте праве рокере који пишу и издају 
књиге. 
Ћуприја је заокружена у нотесима свих 

промотера рок звука као место које је 
имало и има традицију добре свирке. На 
сајму образовања “НОУ ФЕСТ 2018” своје 
место нашла је и издавачка кућа “РНР 
рекордс”, под чијом фирмом је објављено 
друго издање књиге “Рокенрол у канџама 

интернета”.  
Поред многобројних познатих и 
популарних рок група и извођача своје 
место нашла је и једна ћупријска рок група, 
“Еволуција”, која паралелно гради и српску 
и интернационалну каријеру. 

РПГ

РПГ

Официри су 
организовали касину, 
а такође и некакав 
друштвени и културни 
живот, тако да је 
Ћуприја после ових 
ратова постала много 
значајније место овде 
у централној Србији.”  
Поставка обухвата 
писану грађу из 
времена српско-
турских ратова, 
географске карте које 

Одржана промоција књиге аутора Бранимира Локнера и Предрага Јовановића

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА
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Одржано дворанско првенство Србије у атлетици за јуниоре

КАД СРЦЕ ТРЧИ НОГЕ НЕ СТАЈУ
масовност на свим такмичењима у Србији”, 
каже Един Зуковић.
“Ћуприја има изузетну плејаду младих 
такмичара на челу са Алексом Милановићем, 
прошлогодишњим учесником летњег ЕЈОФ-а 
и сигурно једним од најбољих средњепругаша 
у држави у својој узрасној категорији. 
Тренутно пратимо 5-6 такмичара ћупријске 
“Мораве” који у континуитету постижу добре 
резултате у својим категоријама. Стручни 
штаб ОАК “Морава” који предводи Драган 
Здравковић већ је показао да уме са млађим 
категоријама, а његово искуство од пресудне 
је важности и Атлетском савезу Србије, 
нарочито у категорији средњепругаша где 
је Здравковић непревазиђен. Искрено се 
надам да ћемо ускоро сва такмичења у овом 
рангу одржавати у новој атлетској дворани у 
Ћуприји, чија се изградња очекује.”
Ћупријски атлетски драгуљи стрпљиво чекају 
дворану. Попут ове београдске,  где их са 
пуно поштовања дочекују и испраћају са 
медаљама. 

Бити атлетичар и бавити се атлетиком 
није лако. Атлетичари кажу да се 
“краљица спортова” мора волети да 
би се тренирала У овом спорту, кажу, 
можда више но у било ком другом, 
колико се дајеш - толико и добијаш. За 
успех у атлетици потребно је имати пуно 
воље, жеље, љубави и пуно одрицања. 
То добро знају они који су своје најбоље 
дане посветили животу на стази, а 
своје најбоље године животу крај ње, 
наставивши пут најславнијег географа 
међу атлетским тренерима, Александра 
Аце Петровића. 
Ћуприја је одувек била град атлетике. 
Расадник балканских и европских шампиона. 
Посебно место на карти географа који је 
са моравске бране у свет слао непознате, 
а из света враћао атлетске легенде, попут 
Вере Николић, Снежане Пајкић, Драгана 
Здравковића. 
Изданци ћупријске атлетике већ нижу успехе. 
На недавно одржаном првенству државе 
у дворани Алекса Милановић окитио се 
златним медаљама у две дисциплине: на 
1500 метара резултатом 4:04:42 и на 3000 
метара резултатом 8:52:58, и још једном 
потврдио да је један од најперспективнијих 
младих атлетичара које Србија има. “Трка 
је била тешка, брза, али сам успео да у обе 
дисциплине победим свог највећег ривала 
Амела Џаковца из Новог Пазара. Напорно 
сам тренирао, а недавне припреме у Улцињу 
са осталим репрезентативцима Србије 
очигледно су дале добре резултате”, каже 
Алекса. “Циљ ми је да достигнем норму и себи 
обезбедим наступ на Европском првенству за 
јуниоре у Ђеру у Мађарској.”

На дворанском првенству за млађе јуниоре 
надметали су се и Алекса Томић, првак 
државе на 2000 метара у конкуренцији 
старијих пионира и Срећко Милановић, 
док је Ђорђе Миладиновић трчао ван 
конкуренције, остваривши један од својих 
бољих резултата. Резултатима постигнутим 
у овој сезони задовољан је и Един Зуковић, 
селектор јуниорске атлетске репрезентације 
Србије.
“Ово је последње дворанско такмичење за 
овај узраст и презадовољан сам постигнутим 
резултатима. Наш циљ је да и на јуниорском 
нивоу атлетика достигне висине на 
којима је последњих година сениорска 
репрезентација. Спремно дочекујемо сезону 
на отвореном са циљем да испунимо што 
већи број норми и пласман на велика атлетска 
такмичења. Што се тиче досадашњих 
резултата, 7 медаља на првенству Балкана 
за старије јуниоре у Софији, 4 медаље на 
сениорском првенству Балкана у Истанбулу, 
и оно на шта смо посебно поносни, велика  

фото:  screenshot

Атлетска дворана чија се изградња очекује у 
Ћуприји, за разлику од београдске која има 4 
кружне стазе, имаће 6 стаза дужине 200 метара 
са полукружним нагибима. Овакав комбиновани 
објекат омогућиће извођење тренинга и 
такмичења у тркачким, али и техничким 
дисциплинама. Од техничких дисциплина 
атлетичарима ће бити доступна стаза за скок у 
даљ, троскок, простор за скок са мотком и скок у 
вис, као и простор за бацање кугле. Изградњом 
дворане ћупријска атлетика добиће једну 
потпуно нову димензију, која ће омогућити већу 
масовност и развој свих атлетских дисциплина, 
а граду прилику да организује међународна 
такмичења и угости највећа имена европске 
атлетике. 

До тада, овде ће 
се и даље рађати, 
стасавати и 
побеђивати деца 
и када им није 
много пружено, и 
када се то од њих 
очекује, и када се 
најмање надамо. 

До тартана.

РПГ
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Спортски савез Ћуприје у сарадњи са 
Факултетом за спорт Универзитета”Унион-
Никола Тесла” организовао је трибину под 
називом “Спорт у нашем граду”. Ћуприја је 
први пут била место одржавања стручног 
скупа из области спорта на коме се на 
један заокружен и свеобухватан начин 
едуковало и дискутовало на теме које су од 
кључне важности за редовне активности 
спортских радника и битисање спортских 
организација и удружења. Према речима 
Иванке Гајић, декана Факултета за спорт, 
константна едукација спортских педагога 
је од суштинске важности за будућност 
спорта, јер су они ти чији је задатак да 
мотивишу децу и омладину да се окрену 
физичкој активности.
“Ми морамо да променимо свест 
родитеља и самих спортских радника како 
бисмо сви заједно децу подстицали да се 
баве спортом. Деца су нам гојазна, а са 
напретком информационих технологија 
који је достигао свој врхунац већину 
слободног времена проводе везана 
за рачунар и мобилни телефон, што 
физичку активност своди на минимум и 
све више погоршава њихове физиолошке 
параметре. То захтева удружени ангажман 
путем система школског спорта, како 
бисмо их преусмерили на друге садржаје.”     
Ово је била идеална прилика за све 
спортске актере из Поморавског округа 
да се додатно информишу о новинама у 
актуелном Закону о спорту усвојеном 2016. 
године и његовој практичној примени, 
нарочито у делу који се тиче критеријума 
за добијање звања спортског радника, и 
обавези локалне самоуправе да ангажује 
спортског инспектора као лице које ће 
контролисати рад клубова. 
“Поред боље дефинисаних одговорности 
локалне самоуправе у сфери спорта, 
начина финансирања спортских удружења 
и корекције критеријума за добијање 
звања спортског радника, актуелни 
закон предвиђа и једну нову институцију, 
спортског инспектора. Наиме, свака 
јединице локалне самоуправе мора 
да има неко лице које ће обављати 
ту контролну функцију. То јесте тешко 
применљиво, али није неизводљиво 
ако ту постоји добра комуникација са 
општинским руководством. Спортска 
инспекција није замишљена само као 
тело које ће изрицати казне, већ у првом 
реду едуковати клубове да коригују све 
папиролошке мањкавости и мањкавости у 

свом раду”, објашњава др Драган Атанасов, 
професор на Факултету за спорт.       
Структура спорта се у последњих десетак 
година значајно променила. Спорт еволуира, 
а са њим и организација спортских догађаја 
која постаје све сложенија на националном, 
али ништа мање и на локалном нивоу. Нико 
више не гледа само спортске резултате, 
већ је пажња јавности итекако усмерена и 
на организацију, оцењује проф. др Милан 
Михаиловић. 

“Све је више административних захтева који 
се постављају пред организатора једног 
спортског догађаја. Више ситуација није 
таква да када се каже “спортски догађај” 
прво помислите на спортски резултат, 
већ како то организовати, што је некада 
прилично компликовано. Без обзира ког је 
обима конкретна манифестација, захтеви 
и очекивања ће увек бити велики као да 
организујете светско првенство, а притом 
ћете морати да испоштујете мноштво 
републичких и локалних прописа. Суштина 
спортских догађаја јесу резултати на 

борилиштима, али нормално је да ће сви 
коментарисати како су били организационо 
уобличени.”
Ниједан догађај данас не може да се 
замисли без маркетиншких активности и 
проактивних односа са јавношћу у смислу 
квалитетног и детаљног информисања о свим 
сегментима такмичења које организујете. Са 
промотивном кампањом локалног догађаја 
довољно је почети неколико седмица пре 
датума одржавања, и ту је од виталног значаја 
интернет као кључни начин комуникације, 
објаснио је доц. др Урош Митровић.
“У мањој средини се углавном поступа 
кампањски, тако што се око месец и по до два 
пре почетка догађаја крене са маркетиншким 
и рекламним активностима, као и 
промотивним активностима у медијима, 
и то је неки приступ који се доминантно 
примењује у региону. За догађаје на 
локалном нивоу интернет је кључно средство 
комуникације јер су други медији попут 
радија и телевизије ограниченог домета. 
Комуницирање преко друштвених мрежа је 
свима доступно и релативно јефтино, и зато 
суштински неопходно.”   
Едукација спортских актера мора се 
спроводити стратешки и нарочито 
интензивно у мањим срединама, где 
често недостају адекватно образовани и 
стручни кадрови, јер је то главни предуслов 
за развој спорта у локалној средини и 
остваривање добрих резултата на спортским 
борилиштима, закључак је учесника трибине. 

НЕДОСТАЈУ НАМ КВАЛИФИКОВАНИ 
СПОРТСКИ РАДНИЦИ

Трибина “Спорт у нашем граду“

Едукација спортских актера мора се спроводити стратешки и нарочито интензивно у мањим 
срединама, где често недостају адекватно образовани и стручни кадрови, јер је то главни предуслов 
за развој спорта у локалној средини

РПГ
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На терену спортске хале “Ада” 
затекли смо девојчице и дечаке. 
Вредно тренирају под будним 
оком својих ментора Маје Пажин и 
Дејана Милојевића. У последњих 
неколико година прва мушка екипа је 
бележила добре резултате и играла 
Прву лигу Србије, група „Исток”. 
Сада је ситуација нешто другачија. 
Дошло је до смене генерација, тим 
се подмлађује и напорно ради како 
би могао да се равноправно носи са 
осталим српсколигашима. Првенство 
стартује почетком марта. Можда ће 
баш неко од дечака из пионирског и 
јуниорског погона за неколико година 
куцати на врата првог тима. 
На другој страни терена су биле 
девојчице. Бројније су и за сада 
успешније. Према речима Маје Пажин, 
бивше  рукометашице Радничког из 
времена када је ова екипа бележила 
врхунске резултате, задовољство је 
радити са оваквом децом. 
“Веома су талентоване, посвећене 
и желе да напредују. За сада тек 
откривају тајне рукомета, а ја им, као 

њихов тренер, у томе мало помажем”, 
каже Маја Пажин. Њене речи потврдиле 
су нам и девојчице, Даша и Анђела 
и њихове нешто млађе другарице 
Даница и Тијана. Оне су тренутно 
„перјанице“ Радничког и куцају на врата 
репрезентације Србије. Ради се о 2005. 
и 2006. годишту. 
“Предстоји нам  регистрација клуба, а 
велику захвалност дугујемо Установи 

за спорт Спортски центар “Ада”, што 
нам је омогућила да у хали несметано 
тренирамо”, каже Маја Пажин. 
Девојчицама и дечацима желимо пуно 
среће и верујемо у њих, исто колико и у 
остварење жеље њихових тренера Маје 
и Дејана да женски, односно мушки 
рукомет у Ћуприји поново оживи и 
врати се на стазе успеха.

РУКОМЕТ ЈЕ ПОПУЛАРАН У ЋУПРИЈИ

У ОШ ,,Ђура Јакшић” од 5. марта,  почиње 
са радом шаховска секција. Тим поводом 
разговарали смо са Снежаном Ђорђевић, 
професорком географије и дугогодишњом 
чланицом Шаховског клуба ,,Раднички” из 
Ћуприје. Она ће руководити секцијом, за 
коју постоји велико интересовање у нашој 
школи.
 Снежана нам је открила да се шахом бави 
још од малих ногу, и да је љубав према 
овом спорту наследила од оца.  Прве 
партије је одиграла у основној школи и 
тада су кренули успеси, а касније и екипни 
клубски резултати. Навела је неколико 
- треће место на првенству Србије,  
друго место на првенству Југославије, 
и прво место Купа Србије у сениорској 
конкуренцији.
,, Секција почиње са радом у марту на 
моје велико задовољство. Деца су веома 
заинтересована. Жеља ми је да привучем 
што више ученика, нарочито млађег 
узраста .За многе ће то бити први пут да се 
уопште сусрећу са шаховском фигурама” , 
каже Снежана. 

,, Шах је веома интересантна игра, развија 
интелигенцију, захтева доста труда  и 
посвећености. Најпре се деца уче потезима, 
а потом и комбинацијама које се користе. 
Иако је то индивидуална игра развија се 
толеранција, уважавање противника с друге 
стране табле, има још много добрих страна, 
а једна је и та да се шахом можете бавити 
читавог живота. Многи шахисти су успешни 
у својим професијама: лекари, професори, 
инжењери итд.”

Шах је игра која не познаје границе. Захтева 
концентрацију, бистар ум, познавање 
комбинаторике, предвидивост, логику, и пре 
свега љубав према овом веома занимљивом 
спорту. Ви сте на потезу!
Драги ђаци , добродошли у шаховску секцију 
Основне школе ,,Ђура Јакшић”!

Ђак репортер : Миљана Милошевић 7/2
Сликала и снимала : Милица Гвозденовић 
7/2
Наставница: Марија Мијајловић Јовановић
ОШ ,,Ђура Јакшић” Ћуприја

УМ ЦАРУЈЕ…ИГРА КОЈА НЕ ПОЗНАЈЕ ГРАНИЦЕ
Шах је игра која се поносно преноси генерацијама, чак и у историјским подацима описане су 
многе велике личности којима је готово увек на столу стајала отворена шаховска табла

“Ђак репортер”

Ђак репортер : 
Миљана Милошевић 7/2
Сликала и снимала : 
Милица Гвозденовић 7/2
Наставница: 
Марија Мијајловић 
Јовановић

ОШ ,,Ђура Јакшић” Ћуприја

Стазама старе славе корачају и рукометашице и рукометаши

фото: Screenshot

фото:ОШ Ђура Јакшић

РПГ



ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 1022

ЗАНИМЉИВОСТИ

ОДЛАЗАК 
ВЕЛИКАНА

РПГ

На теренима надомак Супске прве недеље 
фебруара ловачко удружење „Морава“, 
ловачка секција Супска, организовала је 
групни лов на предаторе - лисицу, вука 
и шакала. На зборном месту окупило се 
више од 160 ловаца а након вишечасовног 
похода и прогона одстрељене су две 
лисице. Лов ситних предатора и свођење 
њихове бројности спроводи се како би 
наносили што мању штету по узгојну 
дивљач, зеца, фазана и јаребицу, по 
којима је овај крај препознатљив.
Поред чланова 17 ловачких секција ЛУ 
„Морава“, у акцији су учешће узели ловци 
из многобројних ловачких удружења из 
читаве Србије. 
“Први пут смо у Ћуприји и презадовољан 
сам пријемом и комплетном 
организацијом лова. Расположење 
учесника је било на завидном нивоу, почев 
од доручка, преко боравка на терену, па 
све до повратка и ловачке забаве”, сумира 
утиске Иван Пурић, млади ловац из Чачка. 
Истог је мишљења и прекаљени ловац 
Милан Прибаговић из ЛУ “Жупа” из 

Александровца Жупског, који је специјално 
за ову прилику допутовао из Цириха. 
„Ловиште је јако лепо, а организација хајке 
је баш домаћинска. Надамо се да ћемо 
и наредне године бити у прилици да се 
видимо и дружимо са пријатељима из овог 
краја.”
Лов дивљачи у нашим крајевима има богату 
и дугу традицију која се преноси са колена на 
колено. Старији уче млађе овој племенитој 
вештини, а пушка се оставља наследницима 
и чува као највећа драгоценост. 

Лов је некада био потреба, а данас спорт 

коме се враћа све већи број људи, нарочито 
младих. Да би неко био ловац мора пре 
свега да буде добар човек а тек онда добар 
ловац, кажу ловци сагласни да улов и није 
од пресудне важности, колико посвећеност 
очувању природе и ловног фонда у ловишту.
ЛУ „Морава“ са седиштем у Ћуприји газдује 
ловиштем “Раваница”, чија ловна површина 
заузима нешто више од 26 хиљада хектара. 
“Ловиште којим газдује ЛУ “Морава” из 
Ћуприје познато је по разноврсности како 
крупне тако и ситне дивљачи. Ћупријски 
ловци посену пажњу посвећују бројности 
предатора у свом ловишту. На теренима 
Супске ово је први групни лов који 
организујемо, али не и једини на теренима 
ловишта којим газдујемо. Последње недеље 
јануара по традицији организујемо групни 
лов на предаторе у нашем 4. ревиру, изнад 
манастира Раваница у Сењу, на коме је ове 
године учешће узело више од 400 ловаца”, 
каже Микица Спасић, управник ловишта.
Ловачко дружење је настављено до касно 
у ноћ уз специјалитете локалних мајстора 
кухиње и незаобилазне ловачке приче.

ЋУПРИЈСКО ЦРКВЕНО ВЕНЧАЊЕ
Пише: Душан Стаменковић

фото:  screenshot

Ћупријски ловци организовали групни лов на предаторе

Када се неко родио на падинама Велебита 
1814. године, онда је морао да буде 
држављанин Аустро-Угарске. Тако је могао 
и да студира у Загребу на Филозофском 
факултету, али и на Медицинском 
факултету у Пешти. Докторска дисертација 
из ботанике је била само последица 
велике наклоности према природним 
наукама. Пут од Госпића, преко Загреба и 
Пеште, логично се завршавао у Бечу.
Дружење у Бечу са Вуком Караџићем и 
долазак 1846. године у Београд, па прво 
запослење у Јагодини 1847. године на 
пословима физикуса, младом лекару дају 
прилику да се напије моравске воде, и то 
оне са десне обале реке.
У Ћуприји упознаје Људмилу, ћерку 

барона Кордона. Проси је, и већ у јануару 
1849. године венчавају се у православној 
ћупријској цркви.
Било је то довољно да затражи отпуст из 
аустроугарског држављанства и да 1854. 
године добије српско држављанство.
И тако је Јосип, четврто дете Павела и 
Маргарите Панчић, занавек везао свој живот 
за Србију.
Панчићев врх, највиши врх на планини 
Копаоник, добио је име по познатом 
српском ботаничару Јосифу Панчићу. На 
овом врху се налази његов маузолеј где је 
сахрањен 1951. године. Већина људи је чула 
само за Панчићеву оморику.
У Ћуприји постоји улица Јосипа, не Јосифа 
Панчића. 

фото: Википедија 

ДОЛИЈАЛЕ ДВЕ ЛИСИЦЕ
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НЕЋЕ ЛОЈЗЕ ДА РОДИ ГРОЈЗЕ 
АКО ГА НЕ ПОШТУЈЕШ!
Заштитника винове лозе, Светог Трифуна, 
ћупријски виноградари обележили су 
на снегом покривеним виноградима 
Везировца. Кажу да је то добар знак, те 
да ће род бити добар а вино квалитетно. 
Негујући вековну традицију, на овај дан 
први пут се орезује винова лоза, залива 
црвеним вином и благослови да година 
буде родна и берићетна. 

“Винова лоза тражи пуно љубави и пуно 
рада. Посао виноградара је тежак јер 
“грожђе и вино траже слугу, а не господара”, 
каже Ђорђе Вучинић, овогодишњи колачар. 
Почетак доброг вина није у подруму, 
већ у винограду. Свети Трифун треба да 
помогне да небо буде милостиво према 
виноградима, јер у овом послу све зависи 
од њега, кажу виноградари. 
На овим просторима винова лоза гаји 
се одвајкада. Сунцем окупане падине 
Везировог брда, структура земљишта и 
клима природна су благодет за засаде 
винове лозе који, осим доброг рода, дају 
изузетно квалитетно грожђе, и наравно 
вино. Свечари Светог Трифуна са Везировог 
брда љубоморно чувају традицију вина 
са Везировца, а своју слогу уткали су у 
зидове Виноградарске куће, задужбине 

везировачких виноградара, места 
сусрета, дружења и винских мегдана.
У последњих пет година на овим 
просторима подигнуто је око 4 хектара 
нових засада винове лозе, што је нешто 
више од 20.000 чокота и више од 1.200 
садница воћа. Везирово брдо скривени 
је потенцијал Ћуприје, а ћупријски 
виноградари кажу да на овом тлу сваки 
засађени ластар успева и рађа најслађе 
грожђе.  
Уз благослов свештеника колач је 
преузео Драган Глишић, један од 
свечара са Везировог брда, који каже 
да је за њега посебна част што на овај 
начин наставља традицију, та да се нада 
да ће наредних година у виноградима 
надомак Ћуприје бити све већи број 

ЗАНИМЉИВОСТИ
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Виноградари са Везировог брда резидбом и заливањем лозе обележили Светог Трифуна

СОВЕ СА ЋУПРИЈСКИМ 
ПАСОШЕМ

Парламент сова ушара зимује испред зграде локалног парламента

Јато сова ушара ову зиму проводи у Ћуприји. 
Бор и брезе испред зграде општине 
Ћуприја населили су ови необични пернати 
гости, који су својеврсна атракција за све 
оне који пролазе улицом 13. октобар. Сове 
утине, познатије као мале ушаре јер на врху 
главе имају уздигнуто перје које подсећа на 
уши, редовни су становници многобројних 
насељених места у Србији. Готово 
непомичне током дана, безбрижно дремају 
на гранама бреза, да би са првим сумраком 
кренуле у потрагу за храном. Веома их је 
тешко чути у лету зато што њихово перје 
има крајеве различите мекоће, захваљујући 
чему успешно пригушују звук приликом 
кретања кроз ваздух.

Утине су због угрожености на 
територији Србије проглашене за строго 
заштићену врсту на основу Закона 
о заштити природе, и забрањено је 
њихово узнемиравање, хватање и 
убијање током целе године. Исти закон 
прописао је и заштиту локација стабала 
на којима сове бораве. Да се брига о 
овим пернатим суграђанима исплати, 
говори и чињеница да једна сова 
ушара свакодневно поједе три до пет 
ситних глодара.  Сове су кроз историју 
симболизовале различите ствари, па 
су тако неким народима представљале 
мудрост, док су за друге ове птице 
симбол несреће. 

фото:  Фејсбук ОАК Морава

“На Везирово брдо спушта се вече,
засад Мерлоа савија гране,
у ноћ Морава тихо тече,
винска зора жури да сване.”

младих виноградара.
“ Некада су ово простори, а нарочито 
брда изнад Јовца, била пуна винограда, а 
јовачко виногорје нашироко познато по 
подрумима и квалитетном вину. Свако 
домаћинство имало је у просеку по два 
хектара под виноградима, а Јовац још 
пре првог светског рата виноградарско- 
земљорадничку  задругу”, каже Драган 
Глишић. 
И тако сваке године. Док неки други 14. 
фебруара славе Светог Валентина, свечари 
Светог Трифуна са Везировог брда славе 
заштитника винове лозе и виноградара. А 
љубав је , кажу, најлепша уз вино! 
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БУДИТЕ ДЕО НАШЕ ПРИЧЕ, А МИ ВАШ САРАДНИК НА ПУТУ УСПЕХА
Маркетинг служба: 035/88-71-240
e-mail: marketing@rtp.rs

ЈЕДИНИ БЕСПЛАТНИ 
ЧАСОПИС У ПОМОРАВЉУ


