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Поштовани читаоци,

Април у Ћуприји обележила је посета председнице Владе Србије Ане Брнабић и најава пројеката 
при чијој ће реализацији општина моћи да рачуна на помоћ владе. 
Потписан је меморандум о разумевању са турским инвеститором о изградњи фарме јунади на 
Добричеву, у чију ће ревитализацију бити уложено више од 10 милиона евра. 
На интервидовском полигону Пасуљанске ливаде, у присуству председника Србије Александра 
Вучића, одржана је војна вежба „Садејство 2018”. 
Тема броја је актуелна ситуација и функционисање служби  ћупријског Дома здравља а за 
Поморавски гласник говори директорка др Мирјана Милетић и начелници служби Дома 
здравља.
Спремна за реформу образовног система ћупријска Гимназија обележила Дан школе. 
Успехе постизали а ми бележили, Дом ученика „Срећно”, Техничка школа, ћупријски рецитатори 
и спортисти. „Малом српском комедијом”, у великом стилу, на сцену се вратило позориште 
„Моравиште“. 

Читамо се!
Ваш Поморавски гласник!
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Председница Владе Србије Ана Брнабић донела лепе вести

ЋУПРИЈА ЋЕ БИТИ ЦЕНТАР 
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

како је рекла, препознали приоритете 
развоја своје средине и на правилан начин 
располажу постојећим капацитетима.  
На крају своје радне посете Ћуприји 

премијерка Брнабић је обишла фабрику 
“Standard Furniture Serbia”, која се бави 
обрадом дрвета и једина је фабрика у Србији
која прави производе за “Икеу”. Руководство 
фабрике упознало је гошћу са процесом 
производње који задовољава високе 
европске стандарде. 

Председник општине Ћуприја 
Нинослав Ерић задовољан је посетом 
председнице Владе Србије и очекује 
позитивне резултате у што краћем 
року. Ана Брнабић је трећи високи 
званичник Републике Србије који је 
за последње четири године посетио 
Ћуприју. Подсетимо, то су већ чинили 
председник Томислав Николић два 
пута, и Александар Вучић три пута – два 
пута у својству премијера и једном као 
председник Србије. 

Према речима председника општине 
Нинослава Ерића апострофирана су три 
пројекта: водовод, атлетска дворана и центар 
за младе таленте. 

“Не смемо дозволити да нам водоводи 
буду запуштени и са енормним губицима. 
Вода је јавно добро и према њој се морамо 
односити озбиљно и одговорно. Влада 
ће помоћи општини Ћуприја да замени 
постојећи градски цевовод и на тај начин 
побољша водоснабдевање грађана”, рекла је 
премијерка. Говорећи о атлетској дворани и 
стадиону она је нагласила да посебно треба 
водити рачуна о правилном развоју деце и 
омладине, јер од тога зависи здравље нације. 
У том смислу она је подржала активности 
локалне самоуправе на развоју спорта, 
нарочито атлетике, јер је Ћуприја одувек 
била у врху када су тркачи у питању. Она је 
предности града на Великој Морави у односу 
на друге видела и у развоју младих талената, 
па се у потпуности сложила са иницијативом 

руководства општине да се овде прави 
центар за младе теленте, нарочито у 
области уметности јер, како је нагласила: 
“Потенцијала има, а годинама уназад

успешно га развија Школа за музичке 
таленте.”  
Говорећи о привреди премијерка је 
нагласила да треба искористити све постојеће 
ресурсе како би се привукла пажња, пре 
свега, инвеститора који желе да улажу у 
производњу, јер ће се упоредо развијати и 
остале пратеће делатности. Она је истакла 
да општина Ћуприја спада у ред локалних 
самоуправа са јасно одређеним смерницама 
за смањење броја незапослених. “Општина 
ради на пројекту изградње нове индустријске 
зоне, где ће посла бити за грађане читавог 
Поморавља”, истакао је Нинослав Ерић. 
Председница Владе Србије Ана Брнабић 
високом оценом је вредновала досадашње 
активности руководства локалне самоуправе 
на челу са председником Ерићем, јер су, 

Влада подржава све пројекте на којима локална самоуправа ради и помоћи ће 
њиховој бржој реализацији

ЕРИЋ У ПОСЕТИ БРИСЕЛУ
Председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић, у својству члана Извршног одбора 
Националне алијансе за локални 
економски развој, (НАЛЕД) боравио 
је са делегацијом ове организације у 
посети Бриселу. Вођени су разговори са 
Дејвидом Мекалистером, известиоцем 
Европског парламента за Србију. 
Према речима председника Ерића Србија 
је сваким даном све ближа Европској 
Унији. РПГ
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ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ОСТВАРЕНИ 
ИЗМЕЂУ ДВА ПРАЗНИКА
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На интервидовском полигону Пасуљанске ливаде обележен Дан војске Србије

Председник Србије Александар Вучић на ИВП Пасуљанске ливаде

фото:  НАЛЕД

РПГ

су честитали и председници општине 
Ћуприја и Деспотовац, Нинослав Ерић и 
Никола Николић.
Заставник Срђан Јовановић прочитао је 
честитке које су официрима и војницима 
упитили председник Србије Александар 
Вучић и министар одбране Александар 
Вулин, а затим и наредбе о наградама и 
признањима појединцима и установама.
Командант интервидовског полигона

 Пасуљанске ливаде, потпуковник Небојша 
Лојпур, уручио је официрима, војницима 
и цивилним лицима на служби у Војсци 
Србије заслужена признања.  
Ученици ОШ “Вук Караџић” писали 
су писмо војнику, а најбољи радови 
награђени су пригодним поклонима. 

У знак сећања на почетак Другог српског 
устанка 23. априла 1815. године, Војска 
Србије обележава свој дан. Иако војнички 
није био толико значајан, Други српски 
устанак представља прекретницуу 
формирању модерне српске државе, 
а самим тим и војске, која је увек била 
уз свој народ и делила његову судбину 
исписујући славне странице историје. 23. 
април се као Дан војске обележава од 
2012. године.  

На интервидовском полигону Пасуљанске 
ливаде свечано је обележен овај дан уз 
доделу признања официрима и војницима 
за резултате у раду, али и установама и 
предузећима са којима интервидовски 
полигон годинама негује успешну 
сарадњу.
Тако је било и овога пута, у правом 

пролећном амбијенту, за разлику од 
прошлогодишњег када је за празник пао 
снег. У сваком случају, војска је спремна да 
одговорно и савесно обавља своје дужности.
Командант интервидовског полигона 
Пасуљанске ливаде, потпуковник Небојша 
Лојпур, честитао је припадницима 
војске њихов дан и поздравио присутне 
представнике локалних самоуправа Ћуприје 
и Деспотовца, свештенике Српске

православне цркве, као и многобројне 
госте из ова два града. Он је истакао да 
Војска Србије дочекује свој дан поносна на 
остварене резултате између два празника. 
“Сам податак да је током прошле године на 
полигону боравило 25 хиљада лица доказује 
да смо у потпуности испунили нашу мисију.”
Припадницима Војске Србије празник 

На вежби је виђен један део арсенала 
војног оруђа и оружја, али и ратног 
ваздухопловства - извиђачке авионе и 
бомбардере „Орлове“. До скоро сада је 
Војска Србије имали само један, сада 
их у ресурсима има седам, а циљ војног 
и државног врха је да их буде укупно 
дванаест. 
“Ми смо мала земља која није чланица 
ниједног војног блока и која само жели 
да сачува своју слободу и суверенитет. То 
се мoже само помоћу снажне, ефикасне 
и способне армије. Веома сам захвалан 
овим момцима и девојкама на изванредно 
обављеном послу и командном кадру који 
их је добро увежбао. Наше су могућности 
скромне, али биће све веће јер смо се за 
то побринули сређивањем стања јавних 
финансија, тако да ће војска дочекати 
боље дане. Разлога за бригу увек има, али 
не и за страх, и наш народ може мирно да 
спава”, поручио је председник Александар 
Вучић са Пасуљанских ливада.

Председник Србије Александар Вучић 
присуствовао је редовној тактичкој 
вежби 4. бригаде копнене војске на 
Интервидовском полигону “Пасуљанске 
ливаде”, под називом “Садејство 2018”. У 
вежби са бојевим гађањем учествовало 
је око 900 војника и официра, који су 
приказали све преформансе тенкова 
М84, беспилотних летелица “Орбитер”, 
војних хеликоптера, извиђачких авиона и 
борбених авиона типа “Орао”. 
Председник Вучић изјавио је да 4. 
бригада, која делује у рејону Пчињског 
округа, представља само један мали део 
капацитета Војске Србије, али да су њени 
припадници демонстрирали завидну 
дисциплину и добру утренираност. “Као 
награду за свој предан и пожртвован рад, 
српски војници и официри ће од  државе 
добити побољшање статуса”, рекао је 

председник Вучић. „Ја сам хтео да им кажем 
да су одлично извели вежбу, али су ми онда 
генерали објаснили да је код њих обичај 
да се каже „врло добро“ како би војници 
одговорили „служимо Србији“. Ове године 
очекујемо побољшање животног стандарда 
војних лица, а посебно ћемо се постарати 
за војнике по уговору, подофицире и оне 
са најнижим примањима, који ће извесно 
добити повећање зарада, а наставићемо 
и са опремањем наше војске”, нагласио је 
председник Србије. 

Потпуковник Небојша Лојпур: “Војска је увек била гарант мира и стабилности. Наша сарадња 
са локалним заједницама Ћуприје и Деспотовца наговештава још веће успехе”  
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ПРОСВЕТА У ВРХУ ПРИОРИТЕТА

ДОБРИ УСЛОВИ ЗА НАПРЕДАК И РАЗВОЈ 
Турски инвеститор у фарму јунади на Добричеву улаже 10 милиона евра

Ћуприја је покренула стечајни поступак 
за предузеће “Компресор”, након чега је 
предузеће стављено у функцију и преузео га 
је приватник из Ћуприје. У “Велмортрансу” 
је такође покренут стечајни поступак након 
чега га је купила аустријска компанија, хале 
некадашње “Младости” у закупу су турског 
инвеститора, док је хала “Царичиног града” 
у закупу кинеског привредника. Остаје нам  
само да решимо питање фабрике шећера, на 
чему интензивно радимо”, нагласио је Ерић. 
Он је подвукао да су све лоше приватизације 
за нама, а инвестиције које су до сада 
реализоване на територији општине Ћуприја 
показатељ су да је Ћуприја на добром путу 
да смањи незапосленост и доведе нове 
инвеститоре. 
Турски инвеститори су за потребе изградње 
биогасног постројења снаге четири мегавата 
купили 4,5 хектара земље поред Добричева, а 
корист од овог постројења биће вишеструка и 
за саму општину. 
Једно од најрепрезентативнијих 
пољопривредних добара наново ће доживети 
свој процват. Производи са добричевске 
фарме ускоро ће се наћи на турском и 
кинеском тржишту.

Меморандум о разумевању потписали 
су Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја и Џем Џандан, директор “О.П. 
Груп Агро” ДОО Београд. 
“Турски инвеститори ће ове године у 
фарму јунади на Добричеву инвестирати 
10 милиона евра. Почетни капацитет 
фарме је 1 000 грла, а планирани сточни 
фонд је 5 000 јуница. Планирано је да 
поред фарме буде изграђено и у погон 
пуштено биогасно постројење. Посла ће 
на почетку бити за 50 радника”, рекао 
је Нинослав Ерић, председник општине 
Ћуприја. 
Турски инвеститори закупили су 
Пољопривредно добро “Добричево” на 
десет година, а производи са ћупријске 
фарме биће пласирани на турско, а затим 
и на кинеско тржиште. Први контингент 
јуница стиже током лета, а до тада ће 
комплетно бити реконструисани објекти 
за тов јунади. 
“Видимо Србију као земљу која је спремна 
за стране инвеститоре и која је способна 
да обезбеди повољну климу за напредак 
и развој”, рекао је Џем Џандан, директор 
“О.П. Груп Агро” ДОО Београд. О.П. групу 

су основале породице Острук и Пал. Фикрет 
Острук је почасни конзул и власник једне од 
највећих нафтних компанија у Турској, док је 
господин Унал Пала један од најпознатијих 
инвеститора у грађевинарству и енергетици 
у Турској. “Након разматрања неколико 
опција закључили смо да је Србија, односно 
Ћуприја, добро место да се направи фарма 
јунади и биогасно постројење”, додао је 
директор  “О.П. Групе”.

Председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић осврнуо се на неуспеле приватизације 
многих ћупријских предузећа, међу 
којима се нашло и Добричево. “Општина 

Ана Брнабић је овом приликом отворила 
фармацеутски блок школе, мултимедијалну 
учионицу и компјутерску лабораторију. 
Студентима се на свечаној академији 
обратила и др Светлана Николић Павловић, 
народна посланица, која им је пожелела пуно 
успеха у даљем школовању и да из Ћуприје

понесу само лепе успомене. 
Програмом обележавања Дана студената 
био је обухваћен низ пропратних садржаја: 
округли сто студентског парламента, дан 
отворених врата, промоција стручног 
часописа, позоришна представа, а на градском 
тргу студенти завршне године мерили су 
грађанима притисак и ниво шећера у крви.

Честитајући студентима Високе 
медицинске школе струковних студија 
4. април, Међународни дан студената, 
премијерка Ана Брнабић је истакла да је 
крајњи заједнички циљ изградња друштва 
у коме ће се знање највише ценити. Она је 
поручила студентима да након школовања 
остану у својој земљи. “Желим да вам се 
захвалим што сте одабрали овај позив 
који је изузетно тежак, а са друге стране 
један од најхуманијих. Хвала вам што 
улажете време, енергију и знање како 
бисте у будућности помагали људима 
широм Србије и широм света. Надам се 
да ћете остати у Србији и уз Србију, а ми 
ћемо се као извршна власт потрудити да 
вам омогућимо што боље услове за рад, 
како бисте остали код своје куће и уз свој 
народ.
Премијерка је истакла да Влада Републике 
Србије улаже значајна средства у 
здравство које је дуги низ година било 
занемаривано, што је довело до тога 
да велики број медицинских радника - 
лекара, техничара и медицинских сестара, 
напусти земљу. “То можемо да променимо 

на два начина. Један је кроз већа улагања 
у инфраструктуру, а други кроз повећање 
плата у здравству.” Она је нагласила да 
након отварања Клиничког центра у Нишу, у 
мају треба да отпочну радови на Клиничком 
центру Србије, као и на Клиничком центру 
Војводине и Клиничком центру у Крагујевцу.

“До краја године требало би да се заврше 
радови на реконструкцији и опремању 
седам клиника у Србији укључујући и Дечју 
клинику у Тиршовој.” Од 2014. године 
највећи раст плата је у просвети и здравству. 
Плате су подигнуте од 17 до 20 одсто, а у 
наредном периоду сектор здравства очекује 
ново повећање зарада.

Ана Брнабић честитала ученицима ВМШСС Дан студената 

“Наш циљ је да просвету вратимо на место које заслужује, а да вама који желите да 
учите и напредујете обезбедимо што боље услове за школовање”

РПГ

Општина Ћуприја и компанија “О.П. Груп Агро” ДОО Београд  потписали меморандум 
о разумевању, чиме су створени услови за ревитализацију једног од најстаријих 
пољопривредних добара у Србији



ПОНОВО РАДИ ПАРКИНГ СЕРВИС
нарочито у самом центру града и у зони 
школа”, каже Ристић. Предуслов за основање 
Паркинг сервиса био је задовољавајући 
број паркинг места у граду а у те намене 
у протеклих неколико година у граду је 
у функцију стављено више од 200 нових 
паркинг места. 
“Подсетићу да смо пре неколико година 
изградили паркинг простор преко пута 
Поште са 28 паркинг места, паркинг испред 
Фонда ПИО са око 50 места, паркинг испред 
хале “Ада” који је проширен измештањем 
полигона за ауто школе и паркинг преко 
пута Музичке школе. За потребе општинских 
службеника и грађана изграђен је паркинг 
простор иза зграде општине са преко 50 
паркинг места, а у функцију ће бити пуштен 
и простор некадашње мале шарене пијаце 
код Црвеног крста, са 30 расположивих 
места за паркирање возила. У току је израда 
новог плана генералне регулације којим 
су предвиђене нове паркинг површине 
а истовремено ће бити регулисан статус 
постојећих паркинг простора, попут паркинга 
иза нове Идее, паркинг простора иза хотела 
“Равно” и паркинга у главној улици, преко 
пута Медицинске школе, како би се и на овим 
просторима у догледно време организовала 
наплата паркирања”, додаје Ристић.
Радници ЈКП “Равно 2014” регулисали 
су стационарни саобраћај постављањем 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
на коју су постављене табле са бројевима за 
СМС уплату паркирања а дефинисана су и 
места на којима ће моћи да се купе паркинг 
карте.

Циљ оснивања Паркинг сервиса је 
уређење реда у стационарни саобраћај 
у граду, нарочито у ужем градском 
језгру, а јавна паркиралишта биће 
подељена у три паркинг зоне. Наплата 
ће се вршити преко СМС порука и карти 
које ће се куповати на местима са видно 
истакнутим обавештењем о продаји. 
“Увођење паркинг зона и временског 
ограничења паркирања отвориће 
могућност за боље просторно и 
временско искоришћење расположивог 
броја паркинг места која ћемо моћи да 
понудимо што већем броју корисника”, 
наглашава Дејан Ристић, директор ЈКП 
Равно 2014. 
У екстра и првој зони цена по сату 
паркирања је 36 динара док је дневна 
карта 145 динара. Разлика између 
екстра зоне и прве зоне је у временском 
ограничењу паркирања, а грађани ће 
моћи да на по сат времена продужавају 
боравак на паркиралишту. За разлику 
од екстра зоне у првој зоне грађани ће 
моћи да користе претплатне, дневне и 
годишње паркинг карте. Цена паркирања 
у другој зони је 25 динара по сату или 90 

динара за читав дан. У понуди су и месечне 
карте, по цени од 990 динара за прву и 660 
динара за другу зону. Станари зграда могу 
да користе универзалну станарску месечну 
карту која је иста и за прву и за другу зону 
и износи 440 динара, шестомесечна карта 
износи  2.500 и годишња 4.500 динара. 
Непрописно паркиране аутомобиле 
односиће “паук” а несавесни грађани 
плаћаће ангажовање “паука” који је возило 
пренео на за то предвиђено место. Уколико 
возило не подигнете у најкраћем року, 
биће наплаћивана и услуга лежарине за 
сваки започети дан. Паркирање се неће 
наплаћивати недељом. 

“Обележавањем паркинг места у граду, 
евидентни су позитивни ефекти у поштовању 
обележеног простора код већине грађана, 

Увођење реда у стационарни саобраћај

Удружење пензионера поделило је преко 
200 пакета животних намирница својим 
члановима, са најнижим примањима. 
“Веома смо захвални компанији 
“Лукоил Србија” која је препознала 
наше ангажовање и жељу да помогнемо 
члановима нашег удружења који имају 
најниже пензије”, каже Ратко Стојановић, 
председник ћупријских пензионера.
“Лукоил Србија” је друштвено одговорна 
компанија која је више пута на делу 
показивала своју хуманост, било да се 
ради о животним намирницама, или 
је у питању нека друга врста помоћи, у 
договору са организатором”, изјавила је 
Ана Јанковић, директорка за персонал 
ове компаније. 
Да ово није прва хуманитарна акција 
компаније “Лукоил Србија” у Ћуприји 
подсетила је Светлана Шуковић, 
менаџерка за односе с јавношћу, која 
је рекла да је “Лукоил Србија” пре две 
године донирао компјутере ћупријским 
основним школама.
“Фонд пензијског и инвалидског 
осигурања сарађује са друштвено 
одговорним компанијама и трудимо 

се да што више и чешће помажемо 
нашим суграђанима, без обзира о којој 
врсти помоћи је реч”, рекла је Виолета 
Тодосијевић, директорка филијале Фонда 
ПИО у Ћуприји. Она је истакла да се увелико 
штампају пензионерске картице и да ће их 
ускоро добити сва пензионисана лица са 
територије Поморавског округа. 
“Општина Ћуприја поздравља хуманитарне 
акције оваквог типа, и труди се да 
најстаријим суграђанима помогне колико 
је у њеној моћи”, нагласио је Бранимир 
Тазић, председник Скупштине општине. 
Тазић је најавио да ће након окончања 
концесионе процедуре за превоз путника на 
приградским линијама, и пензионери моћи 
да очекују превоз са субвенционисаним 
картама.
Удружење пензионера броји преко 400 
чланова. Више од половине њих добило 
је пакете са животним намирницама. Они 
поздрављају акцију, кажу да су задовољни 
и напомињу да би овакве ствари требало 
чешће да се дешавају. Удружење пензионера 
показало је гест бриге и хуманости. Према 
најавама руководства ове организације 
сличних акција биће и у наредном периоду.
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ГЕСТ  БРИГЕ И ХУМАНОСТИ
Удружење пензионера поделило преко 200 пакета 
животних намирница члановима са најнижим примањима

РПГ

“Цене паркирања у Ћуприји биће за 10 до 15 одсто ниже од цена у околним градовима”

Радници ЈКП “Равно 2014” поставили су део 
заштитне ограде на мосту код музеја, која је 
зимус била срушена у саобраћајном удесу. 
Убрзо ће бити замењена и друга страна 
ограде, тако да ће читав комплекс обале 
Раванице у центру града бити обезбеђен 
једнообразном заштитом. 
“Читав поступак замене ограде на мосту 
одужио се јер је набавку материјала на 
себе преузела особа која је аутом ударила 
у ограду. После доста перипетија материјал 
је стигао, и ми смо посао завршили веома 
брзо”, рекао је Ристић. 
Пролеће је период када комуналци имају 
највише посла. Све радне јединице су 
максимално ангажоване, а када се придодају 
активности Паркинг сервиса, посла ће тек 
бити, нагласио је Ристић. Он је замолио 
грађане Ћуприје за стрпљење и сарадњу. 

ПОСТАВЉЕНА 
ЗАШТИТНА ОГРАДА НА 
МОСТУ КОД МУЗЕЈА

Акцију је помогла компанија “Лукоил Србија” уз подршку Општине 
Ћуприја и филијале Фонда ПИО
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ДРУШТВО

НИКОЛА МИЛКОВИЋ ПРЕДСЕДНИК

РПГ

РПГ

НЕСТАО МРАК ИЗ ЦЕНТРА ГРАДА
На подручју општине Ћуприја налази се више од 4300 светиљки, од чега је више од 
половине живиних 

Расправљало се и о питањима од егзистенцијалне важности за бивша војна лица 

фото:  screenshot - Дарко Лакетић

је то учињено у главној улици и појединим 
улицама у ћупријским селима”, објашњава 
Дејан Ристић. 
Он је подвукао да ће убудуће главни 
циљ бити модернизација система јавне 
расвете, чиме ће се постићи побољшање 
квалитета уличног осветљења, уз велико 
смањење трошкова за електричну 
енергију и одржавање. “Нажалост, 
општина Ћуприја тренутно нема довољно 
средстава да у кратком периоду пређе 
на енергетски исплативе изворе, јер је 
само за замену 2500 живиних светиљки 
потребно издвојити око 45 милиона 
динара, а то за општину није занемарив 
износ”, рекао је Ристић.
Од 2013. године више од 500 живиних 
светиљки, што у граду - што у селима, 
замењено је натријумовим светиљкама, 
чиме је већ учињена знатна уштеда.  
У току је израда катастра јавне расвете, 
након чега ће се приступити изради 
студије енергетске ефикасности која 
ће отворити могућност за сагледавање 
повољнијих модела финансирања замене 
расвете, попут модела јавног партнерства 
или модела вишегодишње јавне набавке. 
“До тада, наша је обавеза да уложимо 
максималне напоре да град буде светао, 
чист и уређен”,  закључио је Ристић. 

Иако су много пута на позиве грађана 
“комуналци” мењали сијалицу која 
осветљава дворишни простор зграда иза 
Меркатора, она је престајала да ради свега 
неколико дана након замене. Без обзира 
што се налази у строгом центру града овај 
простор је због слабе осветљености за 
станаре био права ноћна мора, а додатни 
страх улио им је недавни напад на њихову 
сустанарку, којој је непозната особа отела 
ташну са новцем. 
Свега дан по пријави да сијалица наново 
не ради, екипе су се нашле на терену и 
овог пута поред замене расвете испред 
улаза у Карађорђевој 39, извршили су 
замену и преостале три сијалице на 
стубовима јавне расвете испред околних 
зграда. Осим екипа које одржавају јавну 
расвету на терену су се појавили и радници 
градског зеленила, који су за кратко време 
уредили комплетан дворишни простор, 
уклонили “дивље” растиње, покосили 
траву и изнели отпад. 
Био је ово повод да на ову тему 
поразговарамо са Дејаном Ристићем, 
директором ЈКП “Равно 2014”, у чијој је 
надлежности одржавање јавне расвете на 
територији општине Ћуприја. “Драго нам 
је да смо станарима Карађорђеве изашли 
у сусрет у најкраћем року. Наш задатак 
и обавеза је да град одржавамо чистим 

и уредним и тиме олакшамо свакодневни 
живот свих житеља наше општине. Са 
овим проблемом смо одавно упознати 
и више пута смо интервенисали, али га 
морамо сагледати са ширег аспекта јер није 
усамљен.”
Одржавање објеката и инсталација јавне 
расвете у граду и селима обухвата редовну 
замену прегорелих сијалица и пратећих 
електро делова, замену оштећених светиљки 
новим, поправку и замену оштећених 
инсталација, као и замену застарелих и 
неефикасних светиљки савременијим и 
ефикаснијим. 
“На подручју општине Ћуприја налази се 
више од 4300 светиљки, од чега је више од 
половине живиних. Највећи проблем око 
замене оштећених светиљки настао је након 
увођења забране увоза живиних светиљки, 
те је предузеће последњих година у 
немогућности да на тржишту нађе легалног 
увозника за ове сијалице. Скромне залихе 
сијалица су на измаку  а расположива 
расвета није задовољавајућег квалитета, 
па се често дешава, као што је и случај у 
Карађорђевој, да сијалице прегоре у кратком 
периоду након замене. Са овим проблемом 
суочавамо се више од годину и по дана и 
интензивно радимо на изналажењу начина 
да живину расвету заменимо енергетски 
ефикаснијим изворима светлости, као што 

пензионери дошли у ситуацију да њихова 
примања износе свега 60 до 65 одсто 
зараде њихових колега који још увек 
раде, а у тренутку пензионисања војна 
пензија је износила 85 одсто плате. Што 
се здравствене заштите тиче, ту је нађено 
соломонско решење упућивањем војних 
пензионера на цивилне здравствене 
установе, и морам да се захвалим 
домовима здравља који нам заиста излазе 
у сусрет. Систем, ипак, мора из темеља 
да се промени и да нам се врате одузета 
права“, закључио је Љубомир Драгањац. 
Више од осам хиљада војних пензионера 
из читаве Србије нема решено стамбено 
питање, а преко четири хиљаде је без било 
каквог стамбеног простора. Неки од њих 
на сопствену некретнину чекају и до три 
деценије, што је, како кажу, заоставштина 
која датира још из периода распада бивше 
Југославије. На пољу здравствене заштите 
је за сада остварен највећи помак, а надају 
се да ће и остала спорна питања на крају 
имати повољан исход.  

Већином гласова за председника 
Општинског одбора Удружења војних 
пензионера изабран је Никола Милковић 
а за потпредседника Радомир Вигњевић. 
Чланови су Драган Лаловић, Ранко 
Младеновић и Драган Стошић. У 
наредном периоду Надзорним одбором 
председаваће Станиша Николић, а 
функцију чланова овог тела обављаће 
Драган Рајковић и Радица Марјановић. 
Чланство Удружења војних пензионера 
моравске општине на изборном скупу 
такође је расправљало о питањима од 
егзистенцијалне важности за бивша 
војна лица, попут висине личног дохотка, 
односно смањења војних пензија, које је 
било повод за покретање иницијативе 
Удружења војних пензионера Србије пред 
Уставним судом за укидање Закона о 
привременом уређивању начина исплате 
пензија. 
„Просечно смањење пензија војних 
лица износи 15,6 одсто. Сматрамо да 
је то врло штетно за војне пензионере, 

односно за пензионере уопште јер ионако 
једва састављају крај с крајем и угрожене 
су њихове животне потребе. Такође смо 
разочарани поступањем Уставног суда 
коме смо поднели две иницијативе за 
укидање спорног закона. Крајем 2017. нам 
је обећано да ће то питање бити решено у 
првом кварталу ове године, међутим, то се 
није десило, а нема никаквих назнака да би 
могло бити неких помака у скорије време“, 
каже Љубомир Драгањац, председник 
Удружења војних пензионера Србије.
Још један проблем са којим се војни 
пензионери суочавају јесте нарушен систем 
социјалне заштите и проблем остваривања 
права на примарну здравствену заштиту, 
која је у општинама попут Ћуприје 
делегирана цивилним установама.
„Од 2008. до 2012. били смо сведоци 
максималног урушавања тог система, 
када је издвојено пензијско и инвалидско 
осигурање стављено под надлежност 
Фонда ПИО, али и одређен спорни начин 
обрачунавања пензија. Због тога су војни 

Осветљено двориште стамбених зграда у Карађорђевој улици, иза Меркатора

Удружење војних пензионера Ћуприје одржало седму редовну изборну скупштину 
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ХРАБРО И ХУМАНО ДО СВИХ ПАЦИЈЕНАТА

“Рад на превентиви усмерен је у првом 
реду на млађе становништво јер неке 
прегледе треба обавити што раније у току 
живота, али генерално континуирано 
радимо систематске прегледе за целокупно 
становништво по програму предвиђеном за 
одређене старосне групе. Уз то се редовно 
ради скрининг за откривање дијабетеса 
типа 2, рано откривање депресије и 
кардиоваскуларних болести. Посебно морам 
да нагласим да од пре три године радимо и 
скрининг колоректалног карцинома, којим је 
у протеклих 12 месеци обухваћено око 1200 
пацијената. Свима је урађен тест на окултно 
кварење који је кључни за откривање 
ове болести у почетној фази и успешно 
лечење. Када се закасни онда је све врло 
компликовано и неизвесно, те зато апелујем 
на све грађане старости између 50 и 74 
године који то још нису учинили, да се што 
пре јаве изабраном лекару”, нагласила је др 
Ђорђевић.
Служба за здравствену заштиту одраслог 
становништва је позната по великом броју 
пацијената будући да покрива веома 
широку старосну популацију. Обавезно је 
заказивање прегледа код изабраног лекара 
како би пацијент добио свој термин. 
“Гужве су редовна појава јер увек има и 
прекобројних пацијената, али и они буду 
примљени истог дана, само морају стрпљиво 
да сачекају свој ред. Често долазе и пацијенти 
у хитном стању, али за њих важи правило 
приоритета. Сваке недеље одређујемо 
један тим који прима те пацијенте, тако да 
у принципу буду прегледани без чекања”, 
објашњава др Јадранка Ђорђевић.
“Под редовним околностима на дневном 
нивоу један лекар прегледа у просеку 50 
пацијената, некада и више, никад мање. 
Према неким подацима, у нашој служби 
месечно забележимо око 8500 посета 
лекару, а примера ради, за целу 2017. годину 
обављено је готово 86 хиљада прегледа не 
рачунајући сеоске амбуланте. Узимајући 
и њих у обзир, говоримо о 104 хиљаде 
лекарских прегледа, што је заиста много”, 
констатује др Ђорђевић.
“Статистика за први квартал 2018. године 
говори да је закључно са 31. мартом кроз 
Службу за здравствену заштиту одраслих 
прошло више од 23 хиљаде пацијената. Ако 
се има у виду да је у овом тренутку грађанима 
на располагању 14 лекара, од чега је троје 
увек ангажовано у сеоским амбулантама, 
лако је увидети да тај број стручњака никако 
није довољан, али и да се сви ми који радимо 
овај посао максимално трудимо да изађемо 
у сусрет нашим пацијентима”, закључила је 
др Јадранка Ђорђевић. 

Последњих година суочена са бројним 
финансијским и правним проблемима, ова 
установа након велике борбе за опстанак 
на срећу није затворила своја врата. Према 
речима њеног руководиоца, др Мирјане 
Милетић, ту мукама није крај јер има још 
спорних питања која ће на разрешење морати 
да сачекају неки наредни период, али главни 
циљ је постигнут и Дом здравља, у складу са 
тренутним могућностима, храбро наставља 
да обавља најхуманији посао. 

ХУМАНОСТ ПРЕ СВЕГА
“Мени је драго, пре свега као здравственом 
раднику, што је Дом здравља успео да се 
одржи у смислу функционисања, да може 
и даље да пружа примарну здравствену 
заштиту грађанима Ћуприје. С друге 
стране, јако је тешко радити у блокади која 
непрестано траје од децембра 2014. године, 
што значи да ми немамо никакве сопствене 
приходе из којих бисмо могли да набавимо 
било шта од неопходних средстава за рад. 
Упркос томе, наше особље се максимално 
труди да у датим околностима пацијентима 
пружа све оне здравствене услуге на које 
имају право као осигураници, и мислим да у 
томе успевамо”, прича директорка Милетић.

Основни смисао једне установе примарне 
здравствене заштите је превентива, а Дом 
здравља је познат по низу превентивних 
прегледа који се обављају у одређеним 
службама, пре свега прегледи за рано 
откривање карцинома грлића материце, 
консултације у саветовалишту за 
дијабетичаре, а затим скрининг карцинома 
дојке и карцинома дебелог црева, које 
Служба за здравствену заштиту жена и 
Служба за здравствену заштиту одраслих 
обављају у сарадњи са Општом болницом.  
“У Дому здравља се свакодневно обави 
јако велики број прегледа, а према 
нашим подацима рекла бих да титулу 
најоптерећеније носи Служба за здравствену 
заштиту одраслог становништва, јер се ту ради 
о пацијентима који сваког месеца долазе по 
редовну хроничну терапију, то је претежно 
старачка популација којој су потреби 
лекови, прегледи, упути... Много се ради и у 

лабораторији, али и свим другим службама, 
и то у две смене, са изузетком Службе кућног 
лечења са палијативним збрињавањем која 
ради у једној, и Службе хитне помоћи која је 
на дужности 24 сата”, објашњава др Мирјана 
Милетић.
“Служба хитне помоћи поред редовних 
интервенција такође је ангажована на 
пословима обезбеђивања различитих 
скупова, манифестација и посета високих 
државних и међународних званичника. 
Дечији и Школски диспанзер обављају 
превентивне и систематске прегледе деце 
и вакцинацију, Поливалентна патронажа 
редовно обилази стара лица и породиље у 
граду и свим селима, Стоматолошка служба 
за одрасле обавља прегледе и у Високој 
медицинској школи. У сеоским амбулантама 
су ангажована три тима лекара и сестара, 
тако да су и села ћупријске општине на неки 
начин покривена, барем већа села свакако.”
Директорка Милетић је истакла да Дом 
здравља у оквиру своје делатноси остварује 
тесну сарадњу са Општом болницом и 
Заводом за јавно здравље, али добре 
и поуздане партнере има и у другим 
установама попут ВМШСС, свих основних 
и средњих школа, КПЗ, те Војске Србије са 
којом постоји договор о пружању примерне 
здравствене заштите војним осигураницима.

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ
Основни задатак Службе за здравствену 
заштиту одраслог становништва јесте 
свеобухватно и континуирано пружање 
здравствених услуга популацији старијој од 
18 година, као и рад на промоцији здравља 
и превенцији. 

“Наш ангажман на превентиви огледа се у 
разним видовима здравствено-васпитног 
рада, било индивидуалног који се врши 
у ординацији приликом прегледа, било 
колективног у виду тематских предавања 
за мање или веће групе, те манифестација 
поводом обележавања Светског дана 
здравља и сличних датума”, каже др Јадранка 
Ђорђевић, начелница Службе за здравствену 
заштиту одраслих. 

Дом здравља у Ћуприји једна је од најстаријих и најкомплетнијих установа примарне здравствене 
заштите у нашој земљи. У њеној надлежности су Дечији диспанзер, Школски диспанзер, Служба за 
здравствену заштиту одраслих, Служба лабораторијске дијагностике, Стоматолошка служба за децу и 
одрасле, Служба за здравствену заштиту жена, Служба хитне помоћи, Служба поливалентне патронаже 
и Служба кућног лечења са палијативном негом



БРОЈ 11 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 09

ТЕМА БРОЈА
блокаде и за мене је било право изненађење 
добити један овакав апарат у том тренутку. Са 
вакуум системима за затворено узимање крви 
смо почели да радимо од пре годину дана, и 
то је значајно допринело квалитету услуга јер 
даје тачније и прецизније резултате анализа. 
Лабораторија ћупријског Дома здравља може 
се похвалити још једним апаратом који имају 
само поједини клинички центри у нашој 
земљи, а то је анализатор седимента урина 
који смо пре два месеца добили од фирме 
“Нео медика” на коришћење и тестирање”, 
задовољна је др Ивана Милутиновић. 
Од докторке Милутиновић сазнајемо 
да је у циљу пружања још квалитетније 
и правовремене услуге пацијентима, 
лабораторији ћупријског Дома здравља 
преко је потребна набавка нових апарата 
попут анализатора за електролите, уз опаску 
да су и са постојећом опремом увели неке 
нове лабораторијске анализе које се до сада 
у овој служби нису радиле. Поред услуга 
које се пацијентима пружају у просторијама 
Дома здравља, сваког уторка и четвртка 
лабораторијски техничари излазе на терен 
како би пацијентима који због природе 
болести нису у могућности да дођу у 
лабораторију, узели крв на анализу. Служба 
лабораторијске дијагностике за сада ради 
без заказивања термина за пацијенте, а сви 
примљени узорци буду обрађени истог дана. 

Школа за труднице
НА ПРЕДАВАЊИМА И ТАТЕ
Будуће маме са територије општине Ћуприја, 
њих тринаест, похађале су бесплатну школу за 
труднице, коју редовно организује Служба за 
здравствену заштиту жена при Дому здравља. 
Програм је обухватао седам часова, од којих 
је шест било посвећено стицању неопходног 
теоријског знања о самом чину порођаја и 
доласку новог члана породице на свет, док је 
један час био одвојен за посету породилишту  
Опште болнице у Ћуприји.  
“Служба за заштиту жена ћупријског Дома 
здравља девети пут заредом организује 
школу за труднице која има за циљ да 
жене правилно припреми за порођај и 
материнство“, каже Ивана Николић, главна 
медицинска сестра Службе за здравствену 
заштиту жена. 
“У склопу школе за труднице кориснице 
наших здравствених услуга могу да добију 
комплетне информације о психофизичкој 
припреми за порођај. У предавања је укључена 
и организована посета породилишту, а овај 
курс веома је значајан не само за труднице, 
већ и за њихове супружнике, тако да су код 
нас добродошли и будући очеви”, рекла је 
Ивана Николић.
Она је додала  да је школа за труднице право 
место да будуће маме добију одговоре на 
сва питања која се односе на ток трудноће, 
сам порођај и негу новорођенчета у првим 
данима након рођења. Полазнице школе за 
труднице по правилу нису само прворотке 
већ и жене које имају двоје, па чак и троје 
деце.  

ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР
Дечији диспанзер је организација која по 
својој дефиницији треба да брине о деци 
предшколског узраста, од рођења па до 
седме године живота. Делатност ове службе 
подељена је на два сектора - део за болесну 
децу намењен лечењу читавог спектра 
обољења типичних за овај узраст и део за 
здраву децу, у ком се прати њихов раст и 
развој и обављају систематски прегледи. 
“Ми се трудимо и тежимо да наша деца буду 
максимално заштићена, да се правилно 
развијају и да све аномалије које се открију 
током рутинских прегледа третирамо на 
најбољи могући начин”, започиње причу др 
Бранкица Марић, шеф Дечијег диспанзера у 
Дому здравља. 

“Мишљења сам да је у делу који се односи на 
здраву децу најважнији сегмент систематских 
прегледа и вакцинације која се на њих 
надовезује. Најчешће, логично, имамо додира 
са децом у првој години живота која је у неку 
руку најбитнија за откривање аномалија у 
психомоторном развоју, аномалија кукова, 
проблема са срцем или плућима. Од стране 
Министарства здравља прописано је да у том 
периоду треба обавити преглед детета већ 
са месец дана када се прима прва вакцина, а 
затим још неколико пута до првог рођендана. 
Мониторинг се, наравно, наставља и касније, 
када дете напуни годину и по дана, па четири 
године, и на крају, пред полазак у школу”,  
каже др Бранкица Марић.
“Нисам сигурна који је одговор на питање 
да ли су наша деца данас чешће болесна и 
подложнија неким инфекцијама. У задње 
време на годишњем нивоу имамо све мање 
новорођене деце. Пре тридесетак година на 
нивоу општине Ћуприја и 14 околних села 
рађало се и до 1400 беба, а прошле године 
једва преко 200. Сваки од лекара у Дечијем 
диспанзеру дневно у просеку прими 35 
малих пацијената, што значи да се данашњи 
родитељи чешће јављају лекару. Имамо 
солидно велики обим посла, па зато и 
немамо осећај као да је мањак деце толики”, 
наставља др Марић.
“Незгодно је то децидирано тврдити, али 
моје је запажање да су деца раније ипак била 
здравија. Заштитни фактор је врло присутан 
код младих родитеља. Слажем се да беба 
треба да буде центар света и да јој се треба 
максимално посветити, али често имамо 
неспоразуме са родитељима који свом детету 
не дају да се самостално развија – да буде 
радознало, да додирне различите предмете 
и површине, да се мало испрља, па и да се 
током кретања и игре мало огребе или благо 

удари, а то је све нормално. Не можете им 
сваки час дезинфиковати руке и очекивати 
да стекну имунитет”, каже др Марић.
Др Бранкица Марић родитељима саветује и 
да не треба на најмањи знак прехладе одмах 
уводити антибиотску терапију, већ пустити 
дечији организам да се мало сам избори. На 
тај начин дете ће сваки следећи пут лакше 
излазити на крај са инфекцијом и период 
болести ће краће трајати, поручила је.

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 
ДИЈАГНОСТИКЕ
Лабораторија ћупријског Дома здравља 
дневно прими између 70 и 80 пацијената, 
а у протекла три месеца кроз ову службу је 
прошло око пет и по хиљада њих и урађено 
нешто више од 55 хиљада анализа. На 
годишњем нивоу лабораторија опслужи око 
15 хиљада грађана, а просечно се уради око 
200 хиљада различитих лабораторијских 
анализа годишње. 
“Тим Службе лабораторијске дијагностике 
чини један лекар, специјалиста клиничке 
биохемије, 17 лабораторијских техничара, 
једна перачица лабораторијског посуђа 
и спремачица. Лабораторијске анализе 
неопходне су да би се поставила исправна 
дијагноза, а пацијент упутио на адекватно 
лечење. Квалитет рада и поузданост резултата 
неопходни су за даљи ток лечења пацијената 
и то је крилатица од које не одступамо”, каже 
Ивана Милутиновић,специјалиста клиничке 
биохемије, шеф Службе за лабораторијску 
дијагностику Дома здравља.

“Осим општих, основних анализа попут 
крвне слике, седиментације и класичне 
биохемијске анализе, са поносом могу истаћи 
да се у нашој лабораторији ради и комплетна 
палета ензимолошких анализа важних за 
дијагностиковање обољења јетре, бубрега, 
панкреаса и срца, али и неке врло скупе 
анализе које спадају у ред имунохемијских. 
Морам да нагласим и то да је Дом здравља у 
Ћуприји уврштен у реализацију републичког 
програма за скрининг рака дебелог црева и 
једна смо од ретких установа у Поморављу 
у којој се ради тест на окултно крварење”, 
каже др Милутиновић.   
Обрада узорака одвија се на једном 
аутоматизованом биохемијском 
анализатору, а узорковање крви обавља се 
вакуум системима за једнократну употребу, 
атестираним и одобреним на међународном 
нивоу.
„Прилично скупа машина, али од есенцијалне 
важности за наш рад. Набављена је пре 
годину и по дана у време финансијске РПГ



Драмски приказ “Тако смо читали 
Нушића” настао је заједничким радом 
чланова драмске секције са васпитачицом 
Маријом Миладиновић која потписује 
драматизацију и режију ове сценске игре. 
Тиме је поновљен успех од прошле године 
остварен у Новом  Саду са комадом “Кул. 
Кул!” Успех је надмашен освајањем другог 
места у категорији “фолклор”. Чланови 
фолклорне секције извели су “Влашке 
игре” под уметничким руководством 
стручног сарадника Петра Миладинова и 
васпитачице Сузане Илић Пајкић. 

Према речима директорке Татјане 
Милојевић, велики успех ученика прошао 
је запажено и са пуно комплимената од 
колега из других, много већих домова. 
“Најважније је да су наша деца задовољна 
и да се њихов, и рад васпитача и 
стручних сарадника исплатио”, истакла је 

директорка Милојевић и нагласила да јој је 
веома је драго што је жири на регионалној 
Домијади, која је одржана у Ћуприји, врло 
стручно и објективно урадио свој посао.
“То доказују награде освојене у Краљеву, 
не само нашег дома, већ и других домова 
из региона Шумадије, Поморавља и 
Браничева, који су забележили највише 
пласмана. Укупно гледано, наш регион је 
био најуспешнији.”
Одличан домаћин и педантан организатор
републичке Домијаде, смотре домова 
ученика средњих школа Србије, био је Дом

 
ученика средњих школа Краљево.
“У тренуцима велике среће и задовољства не 
треба се у успеху узносити, већ наставити са 
озбиљним и преданим радом, као што смо 
то и до сада чинили”, истакла ја директорка 
Татјана Милојевић и подвукла ангажовање 
свих запослених у установи, али да највеће 
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НУШИЋ И ФОЛКЛОР ОДНЕЛИ НАГРАДЕ 
Највећи успех у историји Дома ученика средњих школа “Срећно” 

Успех ученика Техничке школе на 25. Републичком такмичењу саобраћајних школа

фото:  НАЛЕД

заслуге иду ученицима: “Вама који сте 
наступали у Ћуприји и Краљеву хвала на 
озбиљности, дисциплини, пожртвовању, 
несебичности и осећају припадности 
нашој малој заједници која се зове Дом 
ученика средњих школа “Срећно”.

Подсетимо да је последњег дана марта у 
Ћуприји одржана регионална Домијада, 
фестивал културно-уметничког 
стваралаштва, који је у такмичарском 
делу окупио осам домова из Шумадије, 
Поморавља и Браничева, са преко 
300 учесника. Дом ученика средњих 
школа “Срећно” показао се као одличан 
домаћин и организатор. Освојене 
награде по категоријама овога пута биле 
су у другом плану, јер је најважнији 
задатак био да сви гости оду задовољни 
и срећни из Ћуприје. Према речима 
организатора задатак је више него 
успешно реализован, а када су награде у 
питању, освојена су два прва, једно друго 
и три трећа места, што је успех вредан 
сваког поштовања. Драмски приказ 
“Тако смо читали Нушића” и фолклор 
са “Влашким играма” потврдили су 
свој примат на републичкој Домијади. 
Другим местом окитила се креативна 
секција, док су треће место заузеле 
плесна и музичка секција у категоријама 
“етно музика” и “класична музика”.   РПГ

РПГ

Освојено једно прво и једно друго место на републичкој Домијади у Краљеву

делу тј. решавању саобраћајних тестова, 
а како су представници ћупријске школе, 
ученици трећег разреда, успешно 
савладали и градиво из четврте године, 
утолико смо више поносни на њих”, каже 
Дејан Младеновић, професор саобраћајне 
групе предмета у Техничкој школи.
Гвозден Дицић, инструктор у Техничкој 
школи, подсетио је да та школа већ 
дуги низ година учествује на оваквим 
такмичењима, те да је 2007. године 
освојено и једно прво место у појединачној 
категорији. 
“Оваква такмичења потврда су квалитета 
једне образовне установе. Без обзира на 
то што по броју ученика наша школа не 
може да парира школама  далеко већег 
капацитета и опремљености, успеси 
наших ученика сврставају нас раме уз 
раме са сличним школама широм Србије”, 
каже Маја Манић, директорка Техничке 
школе, која се захвалила и ученицима и 
наставница на постигнутим резултатима, 
али и локалној самоуправи која је помогла 
одлазак ученика на такмичење.

Техничка школа из Ћуприје већ годинама 
слови за школу која оспособљава 
врхунске кадрове у подручју саобраћаја. 
Њени ученици након завршеног 
четворогодишњег школовања без већих 
проблема имају проходност у даљем 
школовању на сродним факултетима 
и високим школама, а истовремено са 
лакоћом проналазе и запослење. Да 
се труд и рад исплате, вреднује али 
и награђује, доказ су награде које су 
ученици треће године саобраћајног 
смера освојили на 25. Републичком 
такмичењу саобраћајних школа, на коме 
је учествовало више од 120 ученика из 28 
саобраћајних школа Србије. 
Четворочлана екипа ћупријске Техничке 
школе у саставу Ђорђе Ловрић, Милица 
Матић, Младен Јовковић и Ђовани 
Стојановић остварила је запажене 
резултате, а посебно су се истакли 
Ђорђе Ловрић и Младен Јовковић, који 
су освојили друго место у конкуренцији 
парова у категорији “возач моторних 
возила Б категорије”, док је Ђорђе Ловрић 

у појединачној категорији освојио треће 
место, које му је поред захвалнице и пехара 
донело и вредну робну награду - ауто 
камеру.
Такмичење ученика средњих школа 
саобраћајне струке Србије омогућава 
ученицима да покажу своје знање и 
вештине које су стекли у току школовања 
на теоретској и практичној обуци у школи. 
“За ово такмичење припремали смо се 
од почетка године. Према пропозицијама 
такмичења ученици су се поред практичног 
дела на полигону, надметали и у теоријском
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ВИСОК НИВО ИЗРАЖАЈНОГ 
КАЗИВАЊА СТИХОВА

РПГ РПГ

СПРЕМНИ ЗА РЕФОРМУ
Од септембра 2018. године гимназијалци ће учити по новом програму

Одржано општинско такмичење рецитатора “Песниче народа мог” 

је да припреме и организују наставу у 
складу са својим кадровским и техничким 
могућностима ,а како су нови предмети 
интердисциплинарног карактера, 
наставници постојећих предмета мораће 
да прођу обуку како би могли да предају 
те предмете.  

НОВИ СМЕР
Као новина за 
предстојећу школску
годину најављено је и отварање 
специјализованог информатичког 
одељења са посебним наставним 
програмом који је прилагођен ИТ сектору. 
Ћупријска Гимназија поседује адекватну 
техничку и кадровску опремљеност, што 
је један од услова за формирање овог 
одељења. Ученицима су на располагању 
два кабинета за информатику са по 10 
рачунара и додатни кабинет са још 10 
рачунара који ће бити у функцији од 1. 
септембра. ИТ одељења могу да имају 
максимално 20 ученика који право на 
упис остварују довољним бројем бодова 
на посебном пријемном испиту, који се 
полаже 3. јуна. Полагаће се задаци из 
математике напредног и средњег нивоа, 
а ученици за припрему могу да користе 
збирке за припрему матурског испита. 

Реформа образовног система у Србији 
највише ће се одразити на гимназије. 
Суштина реформе гимназијског 
образовања јесте повећање проходности 
на академским установама и повећање 
броја ученика који се одлучују за средње 
гимназијско образовање. Према најавама 
из Министарства просвете, реформа 
гимназијског образовања треба да буде 
завршена најкасније до 1. септембра ове 
године, што значи да ће од ове школске 
године прва генерација свршених 
основаца која уписује Гимназију од 
почетка четворогодишњег школовања 
радити по новом систему. 
“Реформа Гимназије подељена је у две 
целине. Прва је увођење већег броја нових 
изборних предмета за гимназијалце, 
а друга потпуно нова форма полагања 
матуре на крају школовања, која се односи 
не само на Гимназије, него и на све остале 
средње школе у Србији”, каже Дарко 
Миљанић, директор ћупријске Гимназије. 
“Будућим средњошколцима је понуђено 
шест изборних програма са по једним 
часом недељно за први и други разред. 
Од ових шест свака гимназија бира четири 
изборна програма које нуди ђацима у 
првом и другом разреду (језик, медији и 
комуникација, појединац, група, друштво, 
здравље и спорт, образовање за одржив 
развој, примењене науке, уметност и 
дизајн), а ученици бирају два изборна 
програма. У трећем и четвртом разреду 
постоји девет изборних програма са по два 
часа недељно, од којих Гимназија ученику 
нуди пет изборних програма. Ученик бира 
два изборна програма у трећем разреду 

које мора да настави и у четвртом разреду”, 
рекао је директор Миљанић.
Изборни предмети ће помоћи ученицима 
да се лакше определе за будућа занимања, 
а истовремено су добра припрема и за 
факултете на који ће се такође уписивати по 
новим правилима велике државне матуре, 
која ће бити универзална за све средње 
школе. Матура ће бити  подељена у два 
дела, општи и изборни. 

Обавезна матура коју ће полагати сви 
средњошколци обухвата тестове из српског 
језика, математике и изборног предмета са 
листе општеобразовних предмета, са по 40 
питања на сваком тесту, која су базирана 
на плановима и програмима гимназијског 
образовања. Изборни део опште матуре 
подразумева да ученици полажу и додатне 
испите у зависности од тога који факултет 
желе да упишу, а факултети су са друге 
стране у обавези да правовремено донесу 
списак предмета које је потребно положити 
да би се ученици уписали на неки од 
жељених студијских програма. Предстојећа 
реформа велики је изазов како за ученике 
тако и за наставни кадар. На школама 

ГИМНАЗИЈА ПРОСЛАВИЛА 
ДАН ШКОЛЕ

Ћупријска Гимназија ће наредне године 
навршити сто десет година постојања. 
“Мисија наше школе је да опстанемо 
и наставимо да пружамо подршку 
формирању квалитетних генерација 
младих људи у духу академских вредности 
и изграђивању њихове личности”, каже 
директор Миљанић, наглашавајући да 
је циљ подизање општеобразовног и 
интелектуалног нивоа појединца, односно 
оспособљавање ученика за самостално и 
критичко мишљење, развијање емпатије и 
подстицање хуманости и самосталности у 
наставку даљег школовања ученика. 
Он се захвалио на сарадњи и помоћи 
локалној самоуправи, појединцима 
и установама који су било на који 
начин унапредили рад школе. Посебну 
захвалност директор Миљанић је упутио 
браћи  Вуку и Милану Поповићу, бившим 
ученицима Гимназије, власницима фирме  
“Квантокс технолоџи” са седиштем у 
Чачку, који већ годинама уназад редовно 
награђују најбоље ученике Гимназије, а 
донирали су и два пута по десет рачунара. 
У пригодном програму поводом Дана 
школе наступили су чланови драмске, 
музичке  и рецитаторске секције.

Општинска смотра рецитатора “Песниче 
народа мог” окупила је 36 рецитатора који 
су се за титулу најбољег надметали у три 
узрасне  категорије. Према пропозицијама 
такмичења, рецитатори свих узраста 
говоре по једну песму напамет. Избор 
песме је слободан и прикладан узрасту и 
полу рецитатора. Ове године организатор, 
Народна библиотека Душан Матић”, увела 
је новине у надметање када је у питању 
број такмичара. Наместо досадашњих 
осам рецитатора свака основна школа 
наступила је са 10 представника, те је ове 
године наступило 30 основаца који су пред 
члановима стручног жирија приказали 
своју умешност у лепом казивању стихова. 
Апсолутни победници у категорији 
средњих школа су ученици Медицинске 
школе, који су заузели прва три места и 
остварили пласман на окружно такмичење 

у Јагодини. Треће место припало је Богдану 
Јовановићу, друго Сари Миљковић, а 
победница у старијем узрасту је Анђела 
Павловић. 
Победници у средњем узрасту, међу 
ђацима виших разреда основних школа, су 
Катарина Радосављевић, ученица ОШ “13. 
октобар”, Ивана Сибиновић, ученица ОШ 
“Вук Караџић”, док је првопласирана у овој 
категорији Тијана Стошић, ученица ОШ “13. 
октобар”. 
Међу најмлађим рецитаторима, ученицима 
нижих разреда основних школа, највише 
успеха имала је Василиса Милојковић, 
ученица ОШ “Вук Караџић”, док су друго 
и треће место освојиле ученице ОШ “13 
октобар”, Ксенија Милојевић и Антонина 
Петковић  За све првопласиране такмичаре 
Народна библиотека Душан Матић 
обезбедила је награде, дипломе и књиге.

Директор Миљанић: “Од укупно шест нових изборних предмета ученицима првог разреда понудићемо четири” 
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искрен рад и то је наградила”,  рeкао је 
редитељ Милојевић. 
За тон и светло у “Малој српској комедији” 
задужен је Марко Бошковић а фотографије и 
дизајн плаката урадио је Иван Милосављевић. 
Реализацију представе помогли су ШОМО 
“Душан Сковран”, Установа културе, КПЗ 
Ћуприја, Дом ученика средњих школа 
“Срећно” и штампарија “Клипарт”. 
Позориште “Моравиште” ће са овим комадом 
14. маја отврити традиционалне Мајске 
аматерске позоришне свечаности (МАПС) у 
Плажану, код Деспотовца.  

Ускоро ће бити пуне три године од 
последње премијере коју је позориште 
“Моравиште” одиграло. Публика памти 
“Љубавно писмо” Косте Трифковића, у 
режији Уроша Младеновића. Од тада 
до данас, осим неколико реприза, 
“Моравиште” се није појављивало пред 
ћупријском публиком са новим комадом. 
Дошло је време да се та неприродна 
драмска пауза прекине. “Мала српска 
комедија”, Драгана Алексића, у режији 
Владимира Милојевића доживела је 
своје премијерно извођење 3. маја. Пред 
публику је изашло петоро глумаца жељних 
аплауза домаће публике. Наташа Терзић, 
Јелена Милетић, Зорица Танасковић, 
Владан Цветковић и Александар 
Милеуснић актери су комедије, правог 
српског водвиља, у коме је ситуација 
толико замршена да се све до краја не зна 
ко је коме муж а ко коме жена. 
Први пут пред публиком су се нашле три 
глумице: Наташа Терзић, Јелена Милетић 
и Зорица Танасковић, и оне су, да се не 
увреди мушки део екипе, покретач радње 
и решење ове, наизглед замршене приче. 
Кажу да је рад на представи био тежа али 
леп. За њих је то ново искуство и све три се 

надају да ће се наћи и у некој од следећих 
представа позоришта “Моравиште”.
Мушки, много искуснији део екипе, први 
пут се нашао у водвиљу, жанру који је у 
Ћуприји игран свега неколико пута. Владан 
Цветковић и Александар Милеуснић су у 
комаду супарници али и пријатељи.
Редитељ Владимир Милојевић каже да 
је било право задовољство радити “Малу 
српску комедију” са оваквим ансамблом. 
Он се захвалио публици на дуготрајном 
аплаузу и овацијама којима је дочекала 
крај представе. “Публика је препознала 

“Мала српска комедија” одушевила публику

Након непуне три године ћупријска публика је поново имала прилику да види представу у продукцији 
позоришта “Моравиште”. Колико је жељно чекала тај тренутак видело се на премијери када је 
дуготрајним аплаузом наградила ансамбл за успешан наступ 

КАД ЗАСВИРА НАЈБОЉИ МЛАДИ 
ОРКЕСТАР НА СВЕТУ

петнаестак, пореклом из САД, Немачке, 
Русије, Пољске, Кореје, Холандије, Израела 
и Велике Британије. Оркестар младих 
из Лихтенштајна формиран је пре пет 
година под покровитељством кнежевске 
породице из ове мале европске државе, а на 
иницијативу младог виолинисте из Немачке, 
Александра Гилмана.

У организацији Школе за музичке таленте 
и Установе културе Ћуприја, у амбијенту 
реновиране сале ШОМО „Душан Сковран“ 
одржан је спектакуларни концерт 
Оркестра младих из Лихтенштајна. „LGT 
Young soloists“, како гласи званични назив 
овог састава, Ћуприју су изабрали као град 
за свој први наступ у Србији, а овај концерт 

био је увертира за наступе у Београду и 
Новом Саду.
LGT је гудачки оркестар који окупља 
најдаровитије извођаче из читавог света, 
старости од 12 до 23 године, међу којима је 
и један Ћупричанин, контрабасиста Душан 
Костић. У пуном саставу броји 25 чланова, 
а на концерту у Ћуприји наступило је њих 
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АПРИЛ У ПУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ 
вртића “Бамби” такође је приређена 
изложба предмета које су предшколци и 
млађи основци направили на еколошкој 
радионици, на којој је демонстриран рад са 
природним материјалима и израда украсних 
и употребних продуката рециклирањем.  

УСКРС У “НЕВЕНУ”

Прву недељу априла у свим вртићима 
Предшколске установе “Дечија радост” 
обележиле су радионице поводом ускршњих 
празника. Родитељи су са својом децом 
украшавали јаја различитим ликовним 
техникама, користећи занимљиве материјале. 
Највећем хришћанском празнику без сумње 
се највише радују деца, а бојење ускршњих 
јаја за њих има посебну драж. Шљокице, 
колаж папир, шарене перле и стикери, 
лак за нокте и водене боје, само су нека 
од средстава која су креативни малишани 
из вртића “Невен” користили како би баш 
њихова ускршња јаја била најлепша. 

УГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ У “ШЕЋЕРКУ“

“Занат је златан.” Oве народне изреке 
подсетили су нас малишани вртића 
“Шећерко”, који су се заједно са васпитачима 
и својим родитељима током недеље угледних 
активности бавили старим занатима. 
Круна недеље угледних активности била је 
представа “Поп Ћира и поп Спира” коју су 
васпитачице Дрена Вељковић и Оливера 
Михајловић припремиле са малишанима 
припремне предшколске групе. Оне су кроз 
драмски приказ деци објасниле чиме се бави 
свештеник. “Бољи начин од Сремчевог дела 
за упознавањем са послом свештеника нисмо 
могли да пронађемо”, каже васпитачица 
Оливера Михајловић.
“У питању је ансамбл представа са преко 
20 извођача. Потрудили смо се да што 
реалистичније прикажемо војвођанско 
село и његове житеље, а наши мали глумци 
су на најбољи начин то дочарали”, каже 
васпитачица Дрена Вељковић.
У свим вртићима Предшколске установе 
“Дечија радост” током априла и маја спроводе 
се угледне активности са различитом 
тематиком.

КРОС ПРЕДШКОЛАЦА

Ћупријски предшколци надметали су се за 
титулу најбржег на традиционалном кросу 
одржаном на градском стадиону. Око две 
стотине полазника градских и сеоских вртића 
тркало се у мушкој и женској конкуренцији, 
а по петоро најбржих дечака и девојчица 
из сваке установе учествовало је у завршној 
трци.  Победницима финалне трке Спортски 
савез општине Ћуприја доделио је медаље, 
након чега је уследило и позирање за 
фотографије са освојеним одличјима. 
“За неке од њих ово је било прво такмичарско 
искуство и морам да кажем да су се одлично 
снашли у улози спортиста. Овакве активности 
служе да код деце развијамо такмичарски 
дух, али и здрав осећај за победу и пораз”, 
каже директорка Снежана Илић.

ПРИРЕДБА “ДОБРО СЕ ДОБРИМ ВРАЋА”

“Добро се добрим враћа”, поручили су 
ћупријски предшколци са приредбе којом 
је свечано означен завршетак хуманитарне 
недеље у ПУ “Дечија радост”. Полазници свих 
старосних група градских и сеоских радних 
јединица у дворишту вртића “Бамби” за своје 
другаре и родитеље извели су богат програм, 
осмишљен специјално за ову прилику. Сви 
они, од најмлађих до најстаријих, дечаци 
и девојчице, имали су исту мисију: да 
публици поруче да хуманост, љубазност и 
доброчинство имају универзално значење 
у свим крајевима света, и да не захтевају 
нужно много новца, већ добру вољу, чисто 
срце и искрену жељу да се неком помогне. 
Према речима Миланке Николић, главне 
васпитачице у вртићу “Бамби”, коме је 
припала домаћинска улога, циљ педагога 
Предшколске установе јесте да најмлађе кроз 
игру, креативне радионице и осмишљавање 
културно-уметничког програма науче 
кључним људским и животним вредностима: 
да хуман не треба бити само о специјалним 
датумима, већ сваког дана и да лепа реч 
и осмех не коштају ништа, а могу пуно да 
значе. 
Ови мали-велики људи своју поруку послали су 
кроз рецитацију, песму и плес, а у емитовању 
позитивних вибрација придружили су 
им се њихови родитељи, са којима су 
одиграли завршну нумеру. У дворишту 

Предшколска установа “Дечија радост” 
угостила другаре из Косовске Митровице

ДЕТИЊСТВО ЈЕ ЛЕПШЕ У 
ДРУШТВУ ПРИЈАТЕЉА 

Малишани и њихови васпитачи из 
Предшколске установе “Даница Јарамаз” 
у Косовској Митровици боравили 
су последњег дана марта у Ћуприји. 
Гостопримство им је пружила ПУ “Дечија 
радост”. Према речима две директорке, 
Снежане Илић и Гордане Савић, 
пријатељство које траје годинама коначно 
је крунисано посетом.
“Веома смо срећни и поносни што смо 
пружили гостопримство нашим другарима 
из Косовске Митровице, деци и васпитачима 
предшколске установе “Даница Јарамаз”. 
Потрудили смо се да им на најбољи начин 
представимо наш град и околину”, каже 
Снежана Илић, директорка свих ћупријских 
вртића.
“Пријатељство наше две установе траје 
годинама и коначно су се стекли услови да 
одговоримо на љубазан позив директорке 
Снежане Илић и посетимо Предшколску 
установу “Дечија радост”, каже Гордана 
Савић, директорка  ПУ “Даница Јарамаз”. 
У знак добродошлице за госте, малишане 
из Косовске Митровице и њихове 
васпитачице, драмски студио Предшколске 
установе “Дечија радост” извео је пригодну 
позоришну представу и приредио 
незаборавну журку.

13БРОЈ 11 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК

ЗАНИМЉИВОСТИ



СПОРТ

14 ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 11

ВРЕДНИ И УСПЕШНИ
Атлетичари ОАК “Морава”

ОДБОЈКА

РПГ

РАСАДНИК ФУДБАЛСКИХ ТАЛЕНАТА
да је то главна мотивација овим сјајним 
дечацима да сваког дана вредно тренирају. 
“Међу њима свакако има и великих 
талената, а чекујем да неки од њих постану и 
велики играчи”, каже Маријан Ранђеловић. 
Од Ранђеловића смо сазнали да је принцип 
рада у клубу да се међу децом никада не 
прави разлика ко је најбољи стрелац, ко 
је најбољи голман. “Фудбал је пре свега 
колективни спорт и ми се трудимо да од њих 
створимо добре другаре и тимске играче, 
који ће увек имати на уму да иза успеха 
целине стоји допринос свих њених делова“, 
закључио је Маријан Ранђеловић. 

Чланови ФК “Виола 035” остварили су 
одличан резултат на државном првенству 
“Мини-макси лиге” Србије у сезони 
2017/18. Ови талентовани дечаци, 
годишта од 2010. до 2007, своју карту 
за окршај најбољих који се одиграо 
21. априла у Крушевцу, “зарадили” су 
најпре освајањем првог места у својим 
категоријама на нивоу Расинског округа, 
а потом два прва и два трећа места на 
републичким такмичењима у периоду од 
новембра 2017. до марта 2018. године. 
Поносан на чињеницу да упркос знатно 
скромнијим условима за тренирање и 
суженој могућности селектовања играча 
у односу на неке веће клубове његови 
пулени парирају конкуренцији из читаве 
Србије и постижу врхунске резултате где 
год се појаве, тренер Маријан Ранђеловић 
истиче да све то не би било могуће без 
великог ентузијазма самих играча и 
његовог колеге Саше Живадиновића, али и 
подршке родитеља и локалне самоуправе. 
“Све ово не бисмо могли да постигнемо 
пре свега без њихових родитеља који су 
велика подршка нама тренерима и самој 
деци - што морална, што финансијска, јер 
смо ми већим делом самофинансирајући 
клуб. Ипак, морам да поменем и локалну 
самоуправу која нам доста помаже кроз 

донације и покривање путних трошкова. 
Сви ми смо заједничким радом успели да са 
овом децом остваримо изузетне резултате и 
зато заслужујемо респект клубова из много 
већих градова. Са поносом ћу истаћи да 
су двојица наших играча отишла у Црвену 
Звезду, и још двојица у Раднички из Ниша”, 
каже Ранђеловић.  
Атлетика слови за краљицу спортова, али је 
тренер Ранђеловић истакао да је Ћуприја 
исто тако и град фудбала, и да су у “Морави” 
поникли многи играчи који су касније 
постали прволигаши бивше Југославије, СР 
Југославије и затим Србије. Он је нагласио 

Запажен наступ ФК “Виола 035” на републичком такмичењу “Мини-макси лиге”

РПГ

ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈУ СПОРТА 
У ЋУПРИЈИ

ПРВИ КРОС ОДРЖАН 
1945. ГОДИНЕ

Атлетичари ОАК “Морава” Алекса 
Милановић и Ђорђе Миладиновић 
боравили су са репрезентацијом Србије на 
Златибору, где је обављен део пролећних 
припрема. Са њима је био и Драган 
Здравковић, селектор Атлетског савеза за 

средње пруге, који је на висинске припреме 
водио 25 атлетичара. 
Атлетичар ОАК “Морава” Срећко Милановић 
заузео је друго место на Првенству Србије 
у планинском трчању, које је одржано на 
Црном Врху.

У последњем колу сениорке женског 
одбојкашког клуба “Равно” савладале су 
резулатом 3:1 по сетовима првака лиге, 
екупу “Карађорђе” из Тополе, и овом 
победом задржале другу позицију на 
тебели. Сада их очекује позив за учешће 

на квалификационим турнирима за попуну 
виших лига. Следеће такмичарске године 
Ћупричанке ће наступити у подмлађеном 
саставу јер им из екипе на студије одлазе 
четири искусне играчице.   Фото: Маја Џелатовић, архива
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ЛЕПОТА ГРАДА У ОБЈЕКТИВУ
Анђелија Илић и Милан Станојевић 
победници су фото конкурса “Моја 
Ћуприја”. Милан је проглашен за најбољег 
аутора а Анђелија је добила награду 
за налепшу фотографију. Конкурс је 
организовала Установа култре, а изложба 
је приређена у реновираном простору 
некадашњег Дома омладине “Синђелић”.

На конкурсу за најлепшу фотографију 
Ћуприје учествовало је више од 30 
аутора, махом аматера, који су на адресу 
организатора, Установе културе Ћуприја, 
послали преко 300 фотографија. Трочлани 
жири није имао нимало лак задатак да 
изврши селекцију а изложбену поставку 
чини тридесетак радова који су се највише 
истакли по квалитету. 
Овогодишњи победник фотографијом, која 
је по његовом мишљењу најлепши начин 
да се украде и забележи јединствени и 
непоновљиви моменат у времену, бави се 
из хобија. 

“Моја највећа инспирација је небо, које 
преовладава на већини фотографија. 
Очаравају ме изласци и заласци сунца, 
киша, магла... Углавном сликам пејзаже 
јер су колорити природе, нарочито у 
свитање и сумрак, најинспиративнији за 
фотографисање, иако ти моменти трају 
свега који минут, што је каткад мало 

времена да се осмисли композиција и 
направи добар снимак. Морам да кажем 
да су све моје фотографије усликане 
мобилним телефоном, али планирам да
ускоро набавим фотоапарат, што ће ми 
омогућити да квалитет својих фотографија 
подигнем на виши ниво”, каже Милан 
Станојевић.
Анђелија Илић није могла да прими 
заслужену награду јер је те вечери имала 
наступ на балетској сцени. Она каже да  
су јој балет и фотографија подједнако 
интересантни и не одваја их, што се на 
фотографијама види. Љубав према балету 

и фотографији она је крунисала емоцијом 
која је толико уочљива на њеним радовима 
да читавој композицији даје драж узвишене 
чистоте.
“Фотографија је јако приступачна као медиј. 
Оно што нам је био циљ јесте да одвојимо те 
приступе, да ауторима покажемо да за добру 
фотографију није довољно само имати добар 
фотоапарат, већ и  адекватно знање како би та 
фотографила имала неку уметничку тежину”,  
каже Иван Милосављевић, графички 
дизајнер и фотограф, у улози председника 
жирија конкурса “Моја Ћуприја”. “Ово је 
уједно био и јединствени начин промоције 
како лепоте нашега града, тако и аматерске 
фотографије, али и позив у једну нову причу 
која обједињује таленат и љубав према 
фотографији”, закључио је Милосављевић. 
Награда за најуспешније фотографе 
аматере је курс фотографије који ће бити 
реализован крајем године и који ће им 
омогућити да унапреде своје знање, да се 
истраже у смеру који је њима занимљив и 
инспиративан и да продубе свој уметнички 
израз.

Најлепше фотографије конкурса “Моја Ћуприја”

ХОР “ДАР” ОПЕТ НАЈБОЉИ
Дечији хор “Дар” освојио је прву награду 
на интернационалном такмичењу хорова 
“Александар Нисис Морфидис” у Новом 
Саду. У конкуренцији осам хорова, два 
из Србије и шест из Грчке, мали певачи 
из Ћуприје и Параћина, према оцени 
међународног жирија,  заслужили су 
титулу најбољег вокалног састава на 
смотри хорова коју организује Удружење 
музичких и балетских педагога Србије. 
Ово је други пут за редом да Хор “Дар” 
осваја највише место.
Иако најмлађи учесници такмичења, 
“Даровци” су освајањем још једне прве 
награде наставили победнички низ, а 
чињеница да у својој биографији од 
оснивања имају уписана само два друга 
места најбоље говори о њиховом таленту. РПГ

фото:  Приватна архива - фејсбук

Милан Станојевић најбољи аутор, Анђелији Илић награда за најлепши рад 

МОТО КЛУБ “IRON BRIDGE” 
НА ЧЕЛУ КОЛОНЕ
Седми мото скуп одржаће се од 
15. до 17. јуна 

Поморавски бајкери отворили су нову сезону 
вожње и дружења на мото скуповима широм 
Србије и окружења. Мото клуб “Iron Bridge” 
организовао је регионално отварање сезоне 
први пут од свог оснивања. “Iron Bridge” 
има тридесетак активних чланова и познат 
је широм Србије по доброј организацији 
мото скупова, али и по узвратним посетама 
другим клубовима из Србије и окружења.
Љубитељи моћних двоточкаша из Ћуприје, 
Параћина и Јагодине и њихови гости 
продефиловали су улицама својих градова 
како би скренули пажњу јавности на 
угроженост мотоциклиста у саобраћају. 
Ћупријски бајкери су међу најопрезнијим 
возачима, о чему говоре подаци саобраћајне 
полиције који кажу да је на територији 
општине Ћуприја било најмање удеса и без 
кобних последица. 
Чланови “White Angels”-a из Параћина и 
“Iron bridge”-a из Ћуприје окупили су се граду 
на Великој Морави да би одатле у пет до 12 
кренули пут Јагодине, где су их дочекали 
чланови тамошњег мото клуба “Riders”. 
Одатле су сви заједно кренули у Параћин 
где су “White angels” оганизовали журку 
поводом рођендана клуба. 
Овакви скупови одржани су широм земље 
под покровитељством  Мото асоцијације 
Србије. РПГ

РПГ
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