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Формиран Пословни савет општине 

ДОБРА ПОСЛОВНА КЛИМА И ЗА 
ДОМАЋЕ ПРИВРЕДНИКЕ

општина предузима с циљем бољег 
привредног развоја”,  рекао је Нинослав 
Ерић, преседник општине Ћуприја. 
Он је нагласио да се протеклих 
неколико година интензивно радило 
на привредном развоју општине. 
“Изграђена је  индустријска зона од 
16 хектара, доводили смо стране 
инвеститоре, али смо исто тако свесни да 
морамо да водимо рачуна и о домаћим 
привредницима. Преко овог тела 
привреднике ћемо моћи да упознамо са 
свим будућим плановима и стратегијом 
развоја општине, али исто тако желимо 
да добијемо повратне информације, 
чујемо предлоге и идеје, и заједно 
радимо на привредном развоју наше 
општине”, закључио је председник Ерић.
Административно-техничке послове за 
потребе Пословног савета обављаће 
Одсек за локални економски развој 
општине Ћуприја у сарадњи са кабинетом 
председника општине. На седници је 
једногласно усвојен и Пословник савета, 
а у наредном периоду очекује се и прва 
радна седница овог тела. 

Примарни задатак новоформираног 
Пословног савета општине Ћуприја биће 
успостављање двосмерне комуникације 
између локалне самоуправе и 
привредника. Седници су присуствовала 
34 представника  привредних субјеката 
који послују на територији општине, а 
који ће убудуће бити укључени у рад 
Пословног савета. 

Критеријум за улазак у Пословни савет 
био је да привредни субјекат има 
бар 10 запослених и обрт од преко 
50 милиона динара. Привредним 
саветом ће председавати Петар Стошић, 
руководилац техничког сектора у фирми 
“МИП Процесна опрема” из Ћуприје, док 
ће функцију заменика обављати Славица 
Којић, генерални директор Фирме “МИП 

РШВ” из Ћуприје.
“Ово тело треба да буде карика која 
ће спајати привреднике и привреду 
општине Ћуприја са локалном 
самоуправом. Комуникације је 
одувек било, али ће сада бити далеко 
детаљнија како би проблеми са којима 
се привредници суочавају у оквиру 
пословања својих фирми бити решавани

на далеко бржи и ефикаснији начин”, 
нагласио је новоименовани председник 
Пословног савета Петар Стошић.
“Општина Ћуприја је отворена за 
сарадњу са локалним привредницима. 
Формирањем оваквог савета желимо 
да унапредимо привредни амбијент, 
и истовремено информишемо 
привреднике о свим корацима које 

Петар Стошић, представник “МИП Процесна опрема”, изабран за председника 

Општини Ћуприја додељен сертификат “Swiss PRO”

НОВЕ ИДЕЈЕ ПО МЕРИ ЗАЈЕДНИЦЕ

РПГ

и финансирању локалних пројеката 
које спроводе организације цивилног 
друштва. Део градова и општина током 
следеће фазе подршке спроводиће 
пројекте заједно са цивилним сектором“, 
рекла је у Нишу Ана Недељковић Беља, 
национална менаџерка програма “Swiss 
PRO”.
Јавни позив за програм “Нове идеје по 
мери заједнице” трајао је од 20. јуна 
до 3. августа, а већ септембра, после 
оцене приспелих пројеката, било је 
јасно да ће општина Ћуприја, као једина 
у Поморавском округу, бити међу 16 
локалних самоуправа које ће добити 
техничку подршку Владе Швајцарске 
кроз програм “Swiss PRO”, за развој 
општина кроз унапрeђење доброг 
управљања и социјалне укључености, 
саопштено је из кабинета председника 
Нинослава Ерића. 

Представницима цивилног и јавног 
сектора из 16 градова и општина у Нишу 
су свечано уручени сертификати “Swiss 
PRO”, о финансијској и техничкој подршци 
Владе Швајцарске.  Сертификат намењен 
ћупријској локалној самоуправи, као 
једином добитнику из Поморавља, 
примио је Нинослав Ерић, председник 
општине. 
У оквиру програма Swiss PRO под 
називом “Нове идеје по мери заједнице” 
одобрена је подршка Владе Швајцарске 
за пројекте 26 организација цивилног 
друштва, док је техничку подршку 
намењену локалним самоуправама за 
спровођење пројеката у партнерству са 
цивилним сектором добило 16 градова 
и општина, међу којима је и општина 
Ћуприја, са пројектом за унапређење 
одлука о финансирању пројеката које 
спроводе организације цивилног сектора 
и побољшање механизама за евалуацију, 

односно оцењивање пројеката. 
Добијена подршка за резултат ће имати 
и развој осталих релевантних прописа 
у вези са дефинисањем и поновном 
проценом јавног интереса будућих 
пројеката ћупријских организација из 
невладиног сектора.

„Техничка подршка за 16 локалних 
самоуправа обухватаће развој и 
унапређење процеса, процедура и 
прописа о дефинисању јавног интереса 
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БЕЗ ПОВЕЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
Донета одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине и одлука о 
утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину образложењу.

Одборници су донели одлуку о изради 
планова детаљне регулације за сеоска гробља 
у Исакову, Јовцу, Остриковцу, Вирину и 
Влашкој, и одлуку о изради измене и допуне 
плана генералне регулације за сеоско насеље 
Супска.
У наставку седнице усвојене су измене и 
допуне програма пословања и финансијских 
планова Установе за спорт СЦ “Ада”, 
Туристичке организације, Народне 
библиотеке и “Зоохигијене”. Одборници су 
донели Одлуку о измени и допуни ценовника  
ЈКП “Равно 2014” у делу “Саобраћајни знаци”.
Скупштина општине донела је одлуку 
о давању на коришћење медицинске 
опреме Дому здравља. Ради се о портабл 
ултразвучном апарату. Средства за куповину 
овог уређаја обезбеђена су на осниву уговора 
о суфинасирању мера популационе политике 
јединица локалне самоуправе закљученог 
између општине Ћуприја и Министарства за 
демографију и популациону политику.
На крају, одборници су усвојили извештај са 
јавне расправе на утврђени предлог Одлуке о 
одређивању зона и најопремљенијих зона на 
територији општине Ћуприја, и донели Одлуку 
о утврђивању просечних цена квадратног 
метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину. Утврђене цене непокретности су на 
нивоу прошлогодишњих, тако да се порез на 
имовину неће мењати.

Одборници су разматрали и усвојили 
предлог председника општине за 
доношење Статута општине, који би био 
усклађен са изменама и допунама Закона 
о локалним самоуправама. Измене овог 
закона односе се на учешће јавности у 
раду локалне самоуправе, проширивање 
делокруга Општинског већа, уређивање, 
функционисање и надзор месне 
самоуправе односно месних заједница, 
и остваривање међуопштинске сарадње. 
Усвојеним изменама ЗЛС одређују се 
критеријуми за утврђивање броја чланова 
Општинског већа и проширује делокруг 
рада већа, које ће сада бити надлежно да 
прати реализацију програма пословања и 
врши координацију рада јавних предузећа 
чији је оснивач општина, да подноси 
тромесечни извештај о њиховом раду 
Скупштини општине и да врши друге 
послове у складу са законом. Поред тога 
изменама ЗЛС ближе је уређено сазивање 
седница Скупштине општине, предуслови 
за  успешно вршење дужности одборника, 
положај помоћника председника 
општине, оставка председника општине и 
промена радноправног статуса заменика 
председника општине, као и састав и 
рад савета за међунационалне односе. 
Предлогом одлуке о изради Статута 
општине Ћуприја који ће бити усклађен са 
изменама ЗЛС, формирана је комисија од 
пет чланова за израду нацрта Статута.

У наставку седнице одборници су донели 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке 
о буџету општине за текућу годину. У 
образложењу се наводи да је обим 
буџета смањен за нешто више од 103 401 
000 динара. За овај износ смањени су и 
приходи буџета, зато што је процена на 
бази досадашњег прилива да ће неки 
приходи бити остварени у мањем обиму од 
планираних.

Скупштина општине усвојила је извештај о 
извршењу буџета за период 1.1. - 30.09.2018. 
са образложењем, у коме се наводи да је 
салдо неутрошених буџетских средстава 
на дан 30.9. 2018. године 111 милиона, 
а укупан буџетски суфицит на исти дан 
износи преко 88 милиона динара. Укупна 
примања и приходи буџета за првих шест 
месеци износили су преко 536 милиона 
динара. На расходној страни извршени 
текући расходи и издаци на дан 30.9. износе 
преко 450 милиона динара – наведено је у 

Oдржана 24. редовна седница Скупштине општине. Обиман дневни ред и 
важност предложених тема обележили заседање

“STANDARD FURNITURE” ИЗ 
СРБИЈЕ ЗА ЦЕО СВЕТ

Наредне године нови погон и нова радна места

је управо “Икеа”, која је Standard furniture” 
послује већ 14 година. 
У овој ћупријској компанији тренутно 
ради 280 радника, а са реализацијом нове 
инвестиције биће запослено још 50. “Нас 
људи у Србији препознају по оклагијама 
и даскама за месо, међутим то је само 20 
процената наше производње. Седамдесет 
процената чине украсне ножице за намештај, 
а 10 процената је производња брикета”, 
нагласио је директор Перовић.
Од 2011. године некадашња производња 
“Јасен-Лукић” прелази у већинско 
власништво швајцарске компаније “Дакомет 
АГ” и мења име у “Standard furniture Serbia”.

“Standard furniture Serbia” је једина 
компанија у земљи која целокупну 
производњу ради за чувену шведску 
марку “Икеа”. Месечни промет износи 450 
хиљада евра и свеке године се увећава 
за 10 процената. Прошле године укупан 
промет са “Икеом” износио је 4,5 милиона 
евра. Због тога ће “Standard furniture” 
наредне године проширити производњу. 
У плану је инвестиција вредна 1,2 милиона 
евра. “У питању је изградња новог погона 
на око хиљаду квадрата у коме ће се 
радити још један производ из Икеиног 
асортимана”, каже Миодраг Перовић, 
генерални директор компаније. Кредитор нове инвестиције са половином улагања 

Одличном пословном политиком од мале производње до 14 година сарадње са шведском 
марком “Икеа”

РПГ
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ЈЕСЕЊЕ АСФАЛТИРАЊЕ У ЋУПРИЈИ
Локална самоуправа из градске касе издвојила око 25 милиона динара за 
пројекат ревитализације саобраћајница

документација за још око 30 улица, које ће у 
наредној години бити асфалтиране.
За екипе ЈКП “Равно 2014” нема одмора. 
Након грађевинске, возни парк ваља 
припремити за предстојећу зимску сезону. 
У ту сврху обезбеђене су довољне количине 
соли и каменог агрегата. Директор Ристић са 
поносом истиче да је ово предузеће успело да 
значајно обнови механизацију и сада добар 
део послова обавља сопственим ресурсима. 
Као један од значајнијих пројекта истиче 
реконструкцију Улице Станоја Главаша, где 
је грађевинска оператива ЈКП “Равно 2014” 
успешно реализовала радове на уградњи 70 
прикључака на водоводну мрежу.

Иако је грађевинска сезона на измаку, 
повољни временски услови омогућили 
су екипама ЈКП “Равно 2014” да приведу 
крају планиране радове на санацији 
неколико улица и саобраћајница у граду. 
“Радови на асфалтирању улица у граду 
наставиће се све док то временски услови 
буду дозвољавали”, каже Дејан Ристић, 
директор ЈКП “Равно 2014”. 
Од Ристића сазнајемо да је за асфалтирање 
неопходно да спољна температура 
буде изнад пет степени. На свим 
деоницама које су обухваћене пројектом 
ревитализације градских саобраћајница 
унапред су завршени припремни радови, 
па се на асфалт није дуго чекало. Новим 
слојем асфалта у дужини од 145 метара 

комплетно је пресвучена Крагујевачка 
улица, део Улице Животе Станисављевића, а 
нешто више од 650 квадрата новог асфалта 
добила је и Грачаничка улица, код малог 
мостића. 
Годишњим програмом санације градских 
саобраћајница планирана је и замена 
завршног коловозног застора у неколико 
улица, а до краја сезоне биће асфалтирана 
и Делиградска улица. 
“У наредну годину улази се са великим 
плановима, а ЈКП “Равно 2014” уложиће 
максималне напоре да испрати зацртану 
динамику и редослед планираних радова”, 
нагласио је директор Ристић. Он је рекао 
да је ове године урађено око 15 пројеката 
за сеоске улице а у припреми је пројектна 
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА 
ШКОЛАМА

“Кавим-Јединство” на приградским линијама до 31. јануара Туристичка организација на 10. 
Међународном сајму туризма и 
сеоског туризма у Крагујевцу 

ДВА ДРУГА МЕСТА 
ПОДСТРЕК ЗА БОЉИ РАД
Успешан наступ на 10. Међународном сајму 
туризма и сеоског туризма у Крагујевцу 
Туристичка организација општине Ћуприја 
крунисала је другом наградом за најбољи 
промотивни материјал и другом наградом за 
најуспешнију промоцију на манифестацији.

Директорка Јелена Петровић изјавила 
је да је ово круна досадашњег рада 
Туристичке организације и подстрек за 
даље напредовање. Према њеним речима 
остварени су веома важни контакти који 
ће омогућити даљи, бољи рад Туристичке 
организације и промоцију општине на 
сајмовима у земљи и иностранству. 

Аутобуски превозник “Кавим-Јединство” 
из Врања у договору са општином 
Ћуприја продужио је редове вожње на 
приградским линијама до 31. јануара 
наредне године. “Прича која траје од 
15. марта могла би да има срећан крај 
уколико се концесија заврши, и не буде 
више притисака и жалби конкуренције”, 
изјавио је Мирослав Пешић, овлашћени 
заступник аутобуског превозника “Кавим-

Јединство” у Ћуприји. Он се нада да ће 
процедура око обједињеног превоза 
путника и ученика на територији општине 
Ћуприја бити ускоро завршена и да ће се 
коначно знати ко ће обављати тај посао. 
“У међувремену основне школе спровеле 
су тендер за превоз ђака. “Кавим” је дао 
најбољу понуду и почетком децембра 
потписани су уговори који важе до краја 
школске године”, рекао је Пешић. Он је 
изразио задовољство што су школе, поред 
најниже цене, вредновале квалитет и 
високе стандарде превоза ученике на 
територији општине. “Најважније је да су 
мали путници задовољни, школе такође, 
али проблем је и даље строго правило да 
се превоз грађана не меша са превозом 
ђака, што ће се променити када се заврши 
концесија и превоз обједини. До тада, 
ми се строго придржавамо тог прописа”, 
нагласио је Мирослав Пешић. 

Ђаци у аутобусима до краја школске године
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средњих школа. Искрено, надахнуто, готово 
са одушевљењем ученици су гостима 
говорили о својим обавезама од устајања до 
гашења светла у собама. Тако смо сазнали 
да је сваки тренутак до детаља испланиран. 
“У свему мора постојати мера, ред 
и поштовање обавеза, а опет имамо 
довољно слободе да кроз низ ваннаставних 
активности искажемо своје таленте”, 
рекао нам је седамнаестогодишњи Никола 
Обрадовић. “Другарима могу да пренесем 
само лепе утиске, јер да ми се овде не 
допада вероватно не бих живео у дому 
“Срећно”. Овде сам стекао радне навике 
које код куће нисам имао и научио како да 
добро распоредим своје време. Такође бих 
поручио свима да живот у дому не чини 
само учење, већ има и дружења, секција, 
наградних екскурзија и многи других лепих 
догађаја који се памте за цео живот”, рекао 
је ученик Никола Обрадовић. 
Обилазак дома никога од гостију није 
оставио равнодушним. Ученици су им 
показали своје собе, учионицу и интернет 
салу, библиотеку, клуб, кухињу, трпезарију 
и салу за физичке активности. Знатижељи 
посетилаца није било краја, па је дружење 
са ученицима и особљем дома настављено 
на пригодном коктелу који су запослени 
у кухињи припремили у част првог дана 
отворених врата. Услови боравка и 
организација живота је на веома високом 
нивоу, оценили су посетиоци.

Дом ученика средњих школа “Срећно” 
отворио је своја врата директорима основних 
и средњих школа, родитељима, ученицима и 
заинтересованој јавности, како би им се из 
прве руке представили свакодневица, живот 
и рад његових станара и запослених. 
“Идеја која се дуго развијала у свима нама 
најзад је уродила плодом. Јавност зна за 
нас. Ми постојимо већ 45 година. Зна јавност 
и за наше успехе остварене на наставном, 
културно-уметничком и спортском пољу, али 
мало ко зна како ми живимо у дому. Ту тајну, 
ако се уопште може тако назвати, желели 
смо да поделимо са нашим најближим 
сарадницима али и обичним грађанима, 
отварајући им врата наше установе”, рекла је 
Татјана Милојевић, директорка дома.
Она је изразила задовољство одзивом 
јавности и нагласила да ученицима пуно 
значи присуство, пре свега њихових 
професора, јер и на овај начин могу боље 
да упознају своје ђаке. “Сви наши посетиоци 
овде су са разлогом - директори основних 
школа како би видели да у Ћуприји постоји 
један овакав објекат и утиске о виђеном 
пренели колегама из других градова чији 
ученици евентуално треба да постану наши 
корисници, директори средњих школа 
да се лично увере у то како организујемо 
време наших станара, а родитељи у ниво 
безбедности који овде пружамо њиховој 
деци”, објашњава директорка Милојевић. 
“Безбедност ученика је на првом месту. 
Обезбедили смо видео надзор, ограничен 

приступ дому који је могућ само помоћу 
корисничке картице, контролу посетилаца 
који морају да прођу безбедносну 
проверу радника обезбеђења. Такође, 
други ниво безбедности осигуравају 
сами васпитачи који свакодневно воде 
рачуна о деци, њиховом кретању, с ким 
се друже, и организују им слободно 
време на креативан начин”, нагласила је 
директорка Милојевић. Она је истакла да 
васпитачи нарочиту пажњу обраћају на 
школски успех, што потврђује податак да 
у последње три године није било ниједног 
ђака са недовољним успехом на крају 
школске године. Просечна оцена на крају 
прошле школске године била је 4,51.  

Водичи на путовању кроз “мали дом 
великог срца”, како своју другу кућу 
популарно називају сви који бораве 
у њему, били су ученици ћупријских 

Услови боравка и организација живота на високом нивоу - оценили посетиоци

Дан отворених врата у Дому ученика средњих школа “Срећно”

МЕСТО ГДЕ СЕ ДЕЦА ОСЕЋАЈУ КАО КОД КУЋЕ

ПУ “Дечија радост” из Ћуприје и Факултет педагошких наука из Јагодине на заједничком задатку

РАД СА ДЕЦОМ - УЧЕЊЕ, 
ПРАКСА, ЗАДОВОЉСТВО 

студенте са смера васпитач у предшколским 
установама, који ће на овај начин 
реализовати обавезне наставне вежбе, а 
сарадња са старијим колегама добра је 
прилика за размену искустава”, нагласио 
је Милош Ђорђевић, доцент Факултета 
педагошких наука из Јагодине. 
Александра Вујчић, педагог за ликовно 
васпитање ПУ “Дечија радост”, истаклаје 
да је основна идеја била да се у вртићима 
оформе центри интересовања деце које 
ће сви моћи да користе и додала да ће 
пројектом бити обухваћене различите 
области из света уметности и науке. 
Подршку у реализацији предметних 
активности пружила је и Установа 
културе Ћуприја, као верни сарадник у 
многобројним заједничким пројектима који 
су организовани током лета.

ПУ “Дечија радост” из Ћуприје и Факултет 
педагошких наука из Јагодине озваничили су 
дуго очекивану сарадњу. Тачније, сарадња је 
успостављена са НУМ тимом факултета, чији је 
основни задатак промоција и популаризација 
науке, уметности и математике. Ове две 
установе убудуће ће организовати и реализовати 
заједничке активности у којима ће учествовати 
васпитачи, стручни сарадници, студенти и деца 
из припремно предшколских група вртића. 
Прва радионица одржана је у вртићу “Невен”, 
а малишани “Бамбија” посетили су ћупријски 
музеј, где су поред учешћа у радионици, 
коју су овог пута водили студенти завршне 
године Педагошког факултета, са пуно пажње 
погледали и изложене радове. 
“Тематске радионице које смо овог пута 
припремили имају интегративни приступ 
настави и њима ће бити обухваћени различити 
аспекти рада. Ово ће бити посебно значајно за 
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“Талената”.  
Директорка Јовић осврнула се и на наступ 
њених ученика у америчком Конгресу на 
прослави стогодишњице Дана молитве 
за Србију, који је реализован захваљујући 
сарадњи са фондацијом “Добар глас” коју 
чине успешни привредници из Србије – 
љубитељи уметности,  а по препоруци 
познате вокалне солисткиње Дивне 
Љубојевић. Наступ нашег гудачког квартета 
прошао је врло запажено и сматрам да смо 
заиста допринели формирању позитивне 
слике о нашој земљи, на начин како 
уметност и треба да повезује два народа, 
истакла је она.           

Према речима Данијеле Јовић, директорке 
ове престижне образовне установе, дан 
школе у складу са њеним републичким 
карактером биће обележен најпре 
концертом у Ћуприји, а два дана касније и 
на београдском “Коларцу”.
“На концертима ће се представити наши 
садашњи ученици, будући да није у питању 
велики јубилеј када обично позивамо 
бивше ђаке који су данас на значајним 
местима у земљи и иностранству, као што 
смо то учинили за прославу 40 година 
школе. Са оркестром ради професор Драган 
Мирчић, а уметнички руководилац је Драган 
Ђорђевић, који ће можда чак и наступити 
овом приликом.”   
Ученици Школе за музичке таленте 
незаобилазни су учесници свих 
најзначајнијих догађаја у Ћуприји,  а након 
наступа у згради општине пред кинеском 
привредном делегацијом из округа Шујанг 
који је одушевио госте са Далеког истока, 
уследио је позив председника општине 
Нинослава Ерића да се један камерни састав 
придружи ћупријској делегацији која је у 
октобру боравила у Кини. 
“За наступ у Шујангу оформили смо један 
трио који смо назвали “кинески трио”. То су 

дивна деца која сарађују и заједно свирају, а 
уједно и симболизују оно што карактерише 
нашу школу – камерно музицирање. Као 
бивши ђак, а сада предавач и директор, 
тврдим да на успехе свих њих итекако 
утиче то што живе и одрастају заједно јер 
међусобно знају како дишу, а то се онда 
испољава и у музици”, каже Данијела Јовић. 
Открила нам је и да је остварена сарадња 
са једном основном школом у којој се 
негује традиционално оперско певање, која 
би требало на пролеће да посети Школу 
за музичке таленте како би се направио 
договор о турнеји, а није искључила ни 
опцију да неко дете из Кине постане ученик 

Школа за музичке таленте крајем децембра прославља 45 година постојања и рада

ЗАЈЕДНИШТВО ЈЕ КЉУЧ НАШЕГ УСПЕХА
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Школа носи име реформатора српског језика и једна је од најстаријих школа у граду. Због тога се 
ученици и наставни кадар труде да предњаче када је у питању изучавање језика и књижевности 

ВУКОВИ ЗНАЛЦИ

будемо препознатљиви и на нивоу Србије”, 
очекује Весна Вијоровић, директорка ОШ 
“Вук Караџић”.
Круна четвородневних активности 
обележавања Дана школе је свечана 
приредба у којој је ове године учествовао 
никад већи број ученика и наставника, који 
су са пуно елана и труда гледаоце повели на 
пут око света дечијим тротинетом.

ОШ “Вук Караџић” и ове године је 
многобројним активностима обележила Дан 
школе. Кроз стално осавремењавање наставе 
и велики број ваннаставних активности школа 
подстиче развој, способности и индивидуалне 
склоности ученика, посвећујући посебну 
пажњу ученицима којима је потребна додатна 
едукација и подршка. 
По обичају који се у ОШ “Вук Караџић” усталио 
у протеклих пет година, прослава дана рођења 
највећег реформатора српског језика почела 
је квизом знања из различитих школских 
предмета за ученике од петог до осмог разреда. 
За ученике школе “Вук Караџић” квиз “Вукови 
зналци”, који је овога пута обухватао питања 
из српског језика, хемије и музичке културе, 
леп је повод за дружење са вршњацима из 
других поморавских градова и општина, а 
истовремено прилика да своје знање ставе на 
тест у надметању са достојном конкуренцијом. 
“Наша школа ове године угостила је ученике и 
наставнике из осамнаест поморавских основних 
школа, али и из алексиначке ОШ “Јован 
Јовановић Змај”, са којом смо се побратимили. 
Квиз је пре пет година одржан као пилот-
пројекат, али како смо наишли на одличне 

реакције од тада се редовно одржава 
и полако постаје традиција”, рекла је 
директорка школе Весна Вијоровић. 
Она је нагласила да такмичења попут 
квиза “Вукови зналци” доприносе доброј 
сарадњи са другим школама у округу. 
“Тежња нам је да повећањем броја 
предмета и броја учесника у будућности 
омасовимо квиз па да једног дана по њему 

Основнa школa “Вук Караџић” обележила 8. новембар, свој дан 

ФОТО: САЈТ ШЗМТ



ОД ЋУПРИЈЕ ДО СКАДРА
Многе су приче о повлачењу српске војске  испричане, али само је 
једна дочарана речима Борислава Џелатовића, угледног трговца 
из Ћуприје. Књига је својеврсно сведочанство обичног човека о 
страхотама и страдању српске војске и народа током проласка 
кроз залеђене планине и гудуре Албаније. “Породица Џелатовић 
са поносом чува сећање на свог претка, а издавање књиге “Од 
Ћуприје до Скадра” био је најбољи начин да његова сећања из 
пожутеле свеске угледају светлост дана”, испричао је Дарко 
Џелатовић, унук Борислава Џелатовића.

“Сада је то књига, а била је свеска коју је мој деда написао и која је 
годинама стајала на тавану. То нажалост није потпун путопис због 
тога што је њему током путешествија нестало папира за писање, 
тако да је успео да напише само ту једну свеску. Многи ме питају 
да ли имам наставак, али, нажалост, одговор је одричан.”

“Историчари већ цео један век покушавају да разумеју и протумаче 
оно што се догодило 1915. и 1916. године. Велику победу у Првом 
светском рату Србија је платила животима пола милиона војника. 
Приче о некима од њих откривају се тек данас, сто година касније”, 
рекао је  млади историчар Стефан Радосављевић.
“То је један од најтежих тренутака у српској историји, та славна 
али трагична 1915. година. Повлачење војске, долазак војске 
и цивила на Косово, затим повлачење преко Албаније - то су 
неописива страдања. Само у току повлачења кроз албанске 
планине  процењује се да је страдало преко 70 хиљада људи. 
Умирало се од глади, од болести, то је била једна врло врло тешка 
слика, а Борислав Џелатовић је био баш у центру дешавања и 
оставио нам непроцењиве записе на основу којих можемо до 
детаља да реконструишемо како су се цивили сналазили у том 
хаосу рата”, нагласио је историчар Радосављевић.
Организатор промоције књиге “Од Ћуприје од Скадра” била је 
Народна библиотека “Душан Матић”, која уједно стоји иза њеног 
издавања.
“Ова књига је дошла из руку породице Џелатовић. Прерађена 
је и планирано је да буде издата још 2015. на стогодишњицу 
албанске голготе, међутим због недостатка новчаних средстава то 
тада није било могуће. Ипак, мислим да није случајно “чекала” 
овај тренутак да изађе на видело”, рекла је Љиљана Ђорђевић, 
директорка Народне библиотеке. 
Међу онима који су са пажњом слушали излагање о овој књизи 
били су и потомци овог Солунца и многих других, знаних и 
незнаних, који су животе дали за мајку Србију.   

Промоција књиге Борислава Џелатовића  
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Овај значајни јубилеј обележен је и у Казнено-поправном заводу 
организовањем догађаја историјског и културног карактера, 
који за фокус имају крај Великог рата на подручју централног 
Поморавља. Програм обележавања отворило је предавање 
за осуђена лица са изложбом на тему “Ћуприја у Великом 
рату”, приређено у сарадњи са Установом културе, приватним 
колекционаром Дејаном Мартиновићем и градским хором 
“Марги”.

“Последице рата су биле такве да је у њему убијено 15 милиона 
људи, 20 милиона је рањено, а државе директне учеснице 
претрпеле су и велика разарања, привредне и финансијске 
губитке. У ослободилачким ратовима од 1912-1918 Србија је 
мобилисала око сто коњичких и пешадијских пукова, а све ове 
јединице храбро и пожртвовано су извршиле своју дужност према 
отаџбини”, рекао је у својој уводној речи Владица Божиловић, 
управник КПЗ Ћуприја.

Од укупног броја становника по попису из 1914. године, Србија 
је према подацима са Версајске мировне конференције изгубила 
1,25 милиона људи односно 28% популације, међу којима је било 
62% мушког радно способног становништва између 18 и 55 година. 
Говорећи о Другом пешадијском пуку “Књаз Михајло”, познатијем 
под називом “Гвоздени пук”, француски генерал Франше д’Епере 
је за српску војску рекао: “То су сељаци, скоро сви, то су Срби 
– тврди на муци, трезвени, скромни, несаломиви. То су људи 
слободни, горди на своју расу и господари својих њива.”     
О приликама у Ћуприји пре и за време Првог светског рата 
говорио је историчар Стефан Стаменковић, аутор изложбе 
“Ћуприја у Великом рату”, који је открио многе мало познате 
детаље о злочинима бугарских окупационих снага, под чијим 
је патронатом била и Ћуприја након велике тројне офанзиве 
Централних сила 1915. године. Он је такође говорио о значајним 
српским војницима и официрима које је изнедрио управо град на 
Великој Морави.
“Један од најпознатијих је Драгиша Пандуровић из Сења, 
човек који се током Првог светског рата истакао у неким од 
најделикатнијих војних операција, а између два светска рата 
постао чак и дивизијски генерал. Други значајни официр родом 
из Ћуприје био је Александар Аца Мијушковић, који је био војни 
судија током чувеног Солунског процеса 1917. године када је 
суђено Драгутину Димитријевићу Апису, вођи организације 
“Црна рука.”          
 У КПЗ Ћуприја одржано је и предавање у сарадњи са Завичајним 
музејем из Параћина, а обележавање завршетка Великог рата 
заокружила је пројекција документарног филма “Србија и 
Браничево у Великом рату 1914-1918”. 

ГОЛГОТА И ВАСКРС СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Час историје у КПЗ Ћуприја

РПГ

Век победе у Првом светском рату догађај је који је свечано обележен широм Србије, а са 
нарочитим поносом и пијететом у ослобођеним градовима међу којима је и Ћуприја
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НЕМА ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА НАСИЉЕ НАД 
НАШИМ СЕСТРАМА И МАЈКАМА

У КПЗ Ћуприја одржана трибина о насиљу над женама

осуђених лица признаје кривицу за насиље. 
Наш задатак је да системски радимо на 
развијању толеранције тих осуђених лица, на 
прихватању различитости, на контроли беса и 
развијању социјалних вештина које ће

 им омогућити лакше прилагођавање након 
издржане казне и реинтеграцију у друштвену 
заједницу из које су дошли”, додала је 
Снежана Петровић, начелница службе за 
третман Казнено-поправног завода.
Општи став друштва је да се насиље не 
толерише. То и јесте основна порука 
која је осуђеницима упућена од стране 
представника поморавских центара за 
социјални рад, полиције, правосудних органа 
и свих релевантних институција у друштву 
које су незаобилазна карика у спречавању 
насиља. Треба напоменути да је управа 
Казнено-поправног завода у Ћуприји у више 
наврата организовала сличне трибине, 
у оквиру којих је осуђеним лицима било 
омогућено да постављају питања и активно 
учествују у панел дискусији.

Иако је Закон о спречавању насиља 
омогућио да се у кратком року реагује 
и помогне жртвама, статистика говори 
да је једна од три жене у Србији била 
жртва неког облика физичког, а свака 
друга жртва психичког насиља. Ово је 
само један од фрапантних података 
који је изнет на трибини која је поводом 
Међународног дана борбе против 
насиља над женама одржана у Казнено-
поправном заводу у Ћуприји. Једна 
од гошћа била је и Весна Станојевић, 
координаторка Сигурне куће, која је 
рекла да закон суштински није променио 
ништа, те да је број жена које су убијене 
у породичном насиљу ове године већи 
него лане.
“Само три од 30 жена, колико их је 
убијено у овој години, пријављивало је 
насиље. Све остале се то нису усудиле. 
Зашто? Да ли је разлог то што не 
препознају насиље, или што се плаше да 
пријаве насилника? Нажалост, ове жене 
су жртве не само својих партнера, већ и 
патријахалног друштва у ком је нормално 
да жена трпи и мири се са судбином. То 
су стереотипи против којих морамо да се 
боримо”, нагласила је  Весна Станојевић.
“Први корак у борби против насиља је 
његово пријављивање. Жртве се у Центар 
за социјални рад јављају најчешће онда 
када насиље добије озбиљне размере, 
а не тако ретко дешавају се ситуације 
у којима жена не жели да напусти 

партнера и очекује да ће се уз помоћ 
стручњака насилник променити, поправити 
и схватити своје грешке”, рекла је Весна 
Мирковић, психолог Центра за социјални 
рад у Ћуприји. 

Доста тога је урађено, али очигледно 
недовољно. Недовољно, јер велики број 
жена још увек трпи и негира насиље. Са 
трибине у КПЗ Ћуприја упућен је апел на 
саме жене да не трпе насиље и не поричу 
насиље, већ да реагују док још има времена. 
Последњих година често се говори и о 
насиљу над мушкарцима. “Центри за 
социјални рад на сваку пријаву насиља без 
обзира на пол поступају исто”, објаснила 
је Весна Мирковић и додала да је насиље 
над женама много израженије у односу на 
насиље над мушкарцима.
“Проценат осуђених и прекршајно 
кажњених лица по новом закону у 
ћупријском затвору повећан је у односу 
на претходну годину”, рекла је Снежана 
Петровић, начелница службе за третман 
Казнено-поправног завода. “Мали број 

Од почетка године у Србији у породичном насиљу убијено 30 жена. 

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ СВРШЕНИМ СТУДЕНТИМА
дојучерашње студенте директор Алексопулос 
им је пожелео да примењују знање стечено у 
школи, да је се по добром сећају и да опросте 
ако нешто није било у реду. Он је дипломе и 
таблет рачунаре уручио најбољим студентима 
на смеровима струковна медицинска

сестра-техничар, струковни физиотерапеут, 
струковни медицински радиолог, струковна 
медицинска сестра-бабица и струковни 
козметичар естетичар.

Висока медицинска школа струковних 
студија обележила је своју крсну славу, 
Светог Јована Златоустог, и уручила преко 
300 диплома  свршеним студентима који 
су дипломирали у периоду од јануара до 
новембра ове године. 

Према речима директора школе проф. 
др Христоса Алексопулоса, сечењем 
славског колача и званично је почело 
обележавање великог јубилеја 
20 година рада и постојања ове 

високошколске установе. Он је у обраћању 
присутнима изразио велику захвалност 
проф. др Љубомиру Марићу, оснивачу 
и првом директору школе, захваљујући 
коме се Ћуприја данас има похвалити 
репрезентативном високошколском 
установом. 
У присуству великог броја студената, 
професора и званица из јавног живота 
Ћуприје колач су пресекли садашњи 
и колачари за наредну годину. Своје 
задовољство што јој је ове године припала 
част да буде колачар изразила је професорка 
Љиљана Антић, помоћник директора 
за наставу. Следеће године колачари ће 
бити Снежана Величковић, референт за 
студентска питања, и Миле Деспотовић, 
професор струковних студија.
У амфитеатру ВМШСС одржана је свечаност 
поводом доделе диплома свршеним 
студентима. Испраћајући у нови живот своје 

ВМШСС обележила Светог Јована Златоустог

РПГ
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Скоро 30 одсто младих пробало је неку врсту дроге, а више од 
половине њих било је у ситуацији да им је дрога понуђена. Пораст 
наркоманије међу средњошколцима је евидентан, а истраживања 
јасно говоре да је дрога један од највећих проблема међу 
адолесцентима у Србији. У прилог томе говоре поражавајући подаци 
и наслови који пуне новинске ступце о броју адолесцената који су 
живот изгубили као последицу узимања дроге. 
Како класификовати наркоманију?
Наркоманија је болест зависности проузрокована злоупотребом 
психоактивних супстанци. Веома је важно ослободити се стигме да је 
наркоманија избор. Она јесте избор, али само у почетку, и то избор 
веома младе особе која још увек нема довољно интелектуалних 
способности да направи прави избор. Наркоман је озбиљан 
болесник, у правом смислу те речи, тако га треба и третирати јер је то 
уједно и једини начин да му се помогне.
Зашто млади почињу да користе дрогу?
Бунтовништво, радозналост, досада, тренутно задовољство, мањак 
самопоуздања и жеља за припадањем некој групи само су неки од 
разлога  због којих млади почињу да користе психоактивне супстанце. 
Дрога се најчешће узима први пут из радозналости, потребе да се 
доживи нешто ново и буде другачији. Највећи број младих људи у 
потпуности није ни свестан свих ризика који прате конзумирање 
психоактивних супстанци, па и не размишљају о последицама а још 
мање о разлозима за престајање узимања дроге. 
Породица и нарокоманија
Веома је важно да породица не буде дисфункционална јер када дође 
до било које болести зависности - било да је у питању алкохолизам, 
коцка или наркоманија, највише страда породица. Најефикасније 
мере превенције болести зависности се огледају у едукацији и 
информисању појединаца и целе друштвене заједнице. Веома је 
важно радити на изграђивању здравих система вредности и ставова 
деце, и дати им одређену врсту слободе да самостално и критички 
доносе одлуке и решавају свакодневне проблеме. Истовремено, 
и љубав и дисциплина. Презаштићујуће родитељство не уме и 
не поставља границе детету, а оне су веома важне нарочито у 
тинејџерском периоду. Колико год то звучало парадоксално, 
истраживања показују да су тинејџерима границе и правила преко 
потребна. И поред свог израженог бунтовништва које је у том 
периоду нарочито наглашено, њима су те границе веома важне. 
Строге казне неће имати много ефекта колико преговарање и 
разговор са тинејџерима, и превасходно осећај сигурности који им 
породица пружа.
Врло је важно реаговати на прве симптоме и препознати наркоманију 
на време
Промене у понашању, друштвеним активностима, промене у стилу 

облачења, незаинтересованост и одсутност, први су показатељи да 
нешто није у реду. Важно је да родитељ зна са ким се дете дружи 
и у којим круговима деце се креће. Не треба уходити децу, али 
повремена контрола, уколико имате неке сумње, не може да шкоди. 
Родитељи не смеју да пристају на линију мањег отпора.
Половичне информације о штетности дрога
О наркоманији се млади највише информишу преко интернета и 
непосредно у дружењу, док школа, стручњаци и породица имају 
знатно мањи утицај у информисању. Често су информације које 
добијају половичне, те се извлаче из контекста само делови који 
подржавају конзумацију дрога што неретко има за последицу 
толерантан став према средствима зависности.
Одговорност је на нама одраслима.  Управо зато друштво мора да 
регулише и на све начине ради на сузбијању употребе дрога, а сваки 
појединац мора да схвати да му дрога неће донети ништа добро, а 
одузеће му све.

Превенција злоупотребе дрога у школама
Завод за јавно здравље “Поморавље” отпочео је са реализацијом 
програма превенције злоупотребе дрога у школама Поморавског 
округа, који је формиран на иницијативу Комисије Владе Републике 
Србије за борбу против наркоманије. Мултисекторски тим чине 
лекари, психолози, социјални радници, представници МУП-а, 
тужилаштва, Вишег суда. У оквиру овог програма у свим основним и 
средњим школама на територији Поморавског округа одржан је низ 
трибина намењених ученицима 7. разреда основне и  првог разреда 
средње школе на тему превенције злоупотребе психоактивних 
супстанци. Посебан акценат стављен је на едукацију младих како 
да препознају ризичне ситуације у којима им бива понуђена дрога, 
како да их избегну, као и како да се одупру притиску и лошем утицају 
вршњака, те коме и када да се обрате за помоћ. На трибинама је било 
речи и о значају и улози школе и породице, посебно је апострофирано 
квалитетно коришћење слободног времена адолесцената, и улога 
полиције и судства у спречавању наркоманије. 

НАРКОМАНИЈА - УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ
Интервју: Сузана Савић, психолог и психотерапеут у супервизији

Бунтовништво, радозналост, досада, мањак самопоуздања и жеља за припадањем некој групи, само су 
неки од разлога  због којих млади почињу да користе психоактивне супстанце

ЈАВНИ ЧАС “КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ”
Академик Драгослав Михаиловић рођен 
је 17. новембра 1930. године у Ћуприји. 
Највећи је живи писац у Србији. Навршило 
се пуних педесет година од објављивања 
његовог можда и најпознатијег дела “Кад 
су цветале тикеве”. Тим поводом ученици 
8. и 9. разреда Школе за музичке таленте 
одржали су у Народној библиотеци “Душан 
Матић” јавни час, на коме се посебно 
говорило о делу које је донело нови језик 
у српску књижевност, и изазвало пажњу 
не само читалачке публике у  време када 
је објављено. 

Према речима професорке српског 
језика и књижевности Весне Антић, “Кад 
су цветале тикве” су поново у школској 
лектири и заслужују да се о њима говори 
више, јер је дело неуобичајено и може се 
сагледати из више углова.  
У пратњи ученика ШЗМТ била је и 
професорка енглеског језика Татјана 
Петровић, а часу су присуствовали у 
представници Дома ученика средњих 
школа “Срећно”, са својом васпитачицом 
Маријом Миладиновић.

За академиков рођендан

РПГ
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спречити усвајањем здравих стилова живота. 
Активан живот и здрава исхрана у великој 
мери могу бити корисни у спречавању 
или држању дијабетеса под контролом”, 
закључила је др Рада Милосављевић.
Велику улогу у превенцији, контроли и лечењу 
дијабетеса представљају саветовалишта 
за дијабетес која се протеклих година, а у 
последње две интензивно, отварају при 
домовима здравља широм Србије.

Светски дан борбе против дијабетеса, 14. 
новембар, сваке године се обележава 
широм света па тако и у Србији, са циљем 
да се скрене пажња на један је од највећих 
јавноздравствених проблема данашњице. 
Пандемијске размере ове болести објашњавају 
се последицама савременог начина живота, 
смањеном физичком активношћу, повећаним 
уносом висококалоричне хране и повећањем 
гојазности особа свих старосних доба. 
Подаци су поражавајући: процењује се да је 
крајем 2017. године било око 425 милиона 
оболелих од шећерне болести, а да ће их до 
2045. године бити чак 629 милиона, што чини 
приближно 10% укупног становништва наше 
планете. “Процена је да у Србији има око 700 
хиљада оболелих од дијабетеса”, каже др Рада 
Милосављевић, интерниста ендокринолог. 
Дијабетес се дијагностикује код 50 осто 
оболелих од којих тек половина почиње са 
лечењем, било увођењем антидијабетесне 
оралне терапије, било инсулинске терапије. 
Због благе симптоматологије дијабетес често 
годинама протиче неопажено, што значи да 
велики број особа са дијабетесом не зна да је 
оболео, па на сваког оболелог долази по једна 
особа која не зна да има дијабетес. “Нажалост, 
шећерна болест је хронична и прогресивна, 
као и компликације које се могу успорити 
или спречити искључиво добром контролом 
болести”, рекла је др Рада Милосављевић. 
Она је нагласила да се инсулински завистан 
тип дијабетеса или дијабетес типа 1 јавља пре 
35. године живота. Симптоми су појачана жеђ 
и малаксалост, задах који се осећа на ацетон. 
Ове симптоме никако не треба занемаривати, 
јер уколико се болест не лечи на време могућ 

је и смртни исход.
Дијабетес типа 2 јавља се након 40. године. 
Постепено, неприметно, и нажалост више од 
30 одсто пацијената у тренутку постављања 
дијагнозе већ има неке компликације. Овај 
тип дијабетеса захтева озбиљно лечење и 
обично се везује за прекомерну исхрану, 
нездрав начин живота који са собом носи 
пуно седења, стреса и многих других 
фактора.
Ове године Светски дан борбе против 
дијабетеса обележава се под слоганом 
“Породица и дијабетес”, а главна порука је 
да се дијабетес тиче сваке породице, и да 
је њена подршка од велике важности за 
пацијента. 
“Многи случајеви дијабетеса типа 2 могу се 

БОЛЕСТ КОЈА НЕ БОЛИ
Обележен 14. новембар - Светски дан борбе против шећерне болести

Дијабетес је у Србији пети најчешћи узрок смрти 

Свако ко је заинтересован да се прикључи 
градском оркестру то може учинити 
доласком на једну од групних проба које се 
одржавају у камерној сали Музичке школе 
“Душан Сковран” сваке среде од 18:30, или на 
индивидуалне часове суботом од 10 часова.  

Након прошлогодишњег спектакуларног 
концерта, који никог није оставио 
равнодушним, показала се сва оправданост 
постојања Градског оркестра, чији је једини 
задатак да окупља музичаре различитих 
опредељења, сензибилитета и генерација, 
одражавајући дух заједништва и посвећености 
музичкој уметности.
Инструменталисти, певачи, забављачи и 
остали којима је сцена место на коме се 
најбоље осећају, окупљају се на пробама 
градског оркестра. Спрема се програм за нове 
наступе.   
Градски оркестар у потрази је за новим 
члановима. Ћупријски инструментално-
вокални ансамбл који је оформљен прошле 
године тренутно вредно вежба, а према 
речима извођача у периоду припрема за 
сезону наступа добро би им дошла појачања 
која ће употпунити садашњи састав. Да би 
неко постао члан градског оркестра потребно 

је да барата основама свирања одређеног 
инструмента или вокалне интерпретације 
и да по могућству уме да чита нотни текст, 
а сви остали критеријуми попут узраста или 
формалног музичког образовања нису од 
значаја. 

ДУХ ТРУБАДУРА НА МОРАВСКИ НАЧИН
Ћуприји је потребан градски оркестар

РПГ
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“Ђорђе Јовић није био ликовни уметник 
али је изнад свега волео, поштовао и 
ценио уметност. Он је оставио дубок траг у 
уметничком животу Ћуприје, посебно када 
су питању сликарство и археологија”, рекао 
је његов дугогодишњи пријатељ Милан 
Милосављевић, који је Ивани и уручио 
плакету.
Тешко је издвојити неко дело у 
разлноликости радова девете колективне 
изложбе Завичајног клуба ликовних 
уметника Ћуприје. Ипак, око посматрача 
бележи две монументалне слике, два 
триптиха: “Холокауст” Радомира Усаиновића 
Калее, и “Излазак” Новака Новаковића. 

“Могу слободно да кажем да је ово једна 
од најбољих изложби чланова Завичајног 
клуба ликовних уметника Ћуприје до 
сада”, изјавио је Новак Новаковић, 
директор музеја “Хореум Марги-Равно” 
и председник клуба. Он је нагласио да 
ову изложбу од свих досадашњих издваја 
разноликост и квалитет радова. “Наши 
чланови напредују и све су бољи. Драго ми 
је што је тако”, рекао је Новак Новаковић.
Ове године изложено је шездесетак дела 
43 аутора, који су на неки начин везани за 
Ћуприју.
Старији чланови клуба радују се све већем 
броју младих аутора који доносе нове 
идеје, нови сензибилитет и тиме обогаћују 

клуб. 
Спомен плакета Завичајног клуба ликовних 
уметника Ћуприје постхумно је додељена 
Ђорђу Јовићу, једном од основача клуба. 
Плакету је примила његова ћерка Ивана 
Ђорђевић, која се захвалила пријатељима 
свога оца на признању и истакла велику 
част и понос коју осећа док држи плакету 
клуба чији је творац и њен отац. “Мој отац 
Ђорђе Јовић био је велики поклоник и 
љубитељ уметности. Подржавао је младе 
ауторе и давао им подстрека за даљи 
рад. Оснивањем клуба и активносима 
музеја у последњих неколико година 
његове су жеље испуњене”, рекла је Ивана 
Ђорђевић.

хорских песама опробала се у сасвим 
другачијем музичком жанру и поклонила 
ћупријској и параћинској публици концерте 
за памћење.  Пројекат “На радару” 
подржала и општина Ћуприја. Малишани су 
се припремали током лета, а на репертоару 
се нашла домаћа рок музика од шездесетих 
година до данас. 
“Један од циљева овог пројекта био је да 
на лакши начин приближимо деци хорско 

певање и покажемо да се сви музички 
жанрови могу певати у вишегласју”, каже 
Маја Нешић, диригент и оснивач хора. “Јако 
сам задовољна. Деца су се одлично снашла 
и све музичке нумере отпевала зналачки и у 
високом ритму. Све време пратио их је рок 
бенд, што је за њих била нова околност”, 
рекла је Маја Нешић.
Хор “Дар”  је својим музичким, вокалним 
и техничким квалитетима одавно достигао 
високе захтеве озбиљног музицирања, 
о чему сведоче многобројне награде и 
признања са реномираних такмичења у 
земљи и иностранству. 

Нико од чланова хора “Дар” није био ни 
рођен када су бендови попут “Смака”, 
“Бјелог дугмета” и “Партибрејкерса” 
прашили домаћом рок сценом и стварали 
антологијске нумере. Међутим, то их 
није спречило да са ништа мање жара, 
гласовима и покретима на сцени донесу 
текст, музику и дух времена у коме су 
песме настајале. 
Скупина талентоване деце из Ћуприје и 
Параћина, вођена диригентском палицом 
амбициозне Маје Нешић, након питких 

Завичајни ликовни уметници по девети пут пред домаћом публиком

МУЗИКА НА СТРУЈУ
Рођендански концерт хора “Дар”

РПГ

Све више младих аутора који доносе нове идеје и нов сензибилитет



13БРОЈ 18 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

КОНТРАБАС КАО СТИЛ ЖИВОТА

РПГ

Мастерклас професора Зорана Марковића у Школи за музичке таленте

кључно – да чују како изгледа каријера 
професионалца у класичној музици, 
јер ће то некима од њих требати кад 
порасту.”

Чари виртуозности на контрабасу и 
снагу педагошког израза на овом часу 
осетио је и млади Милан Ђокић, будући 
велики уметник на овом инструменту. 
“Наши ђаци су у прилици да са њима 
током читавог школовања раде врсни 
редовни и гостујући предавачи као 
што је Зоран Марковић, а надам се да 
ће овај мастерклас бити само најава за 
једну лепу ширу сарадњу у будућности”, 
каже Данијела Јовић, директорка Школе 
за музичке таленте.

Конструктивно и педагошки, али у 
релаксираној атмосфери, протекао 
је мастерклас професора контрабаса 
Зорана Марковића у камерној сали 
Школе за музичке таленте. Срећан 
што су му након дужег низа година 
професионалне обавезе дозволиле 
да дође у Ћуприју и ради са дивним 
талентованим младим људима, ту 
је, каже, не да дели савете већ да 
разговара о естетици - оној музичкој.
“Ја се увек трудим да се прилагођавам 
карактеру сваког ђака и студента 
понаособ и да покушам да проникнем 
у њихов карактер, начин размишљања 
и музички сензибилитет, како бих 
пронашао ту нит која ће полазнику 
олакшати самоспознају и помоћи му 
да што брже добије резултате свог 
рада.”
У души филозоф који каже да је 
музика пројекција живота и духовног 
стања а контрабас је ту само средство, 
у реалности човек који не воли да 
о свом досадашњем раду говори 
као о каријери јер тај израз сматра 
баналним, овај врсни педагог за чије 
се курсеве тражи место више тврди да 
је рад са великим талентима изазов 

своје врсте. 
“Сви мисле да је ономе ко има таленат 
лако. А заправо талентовани ученици су 
знатно сензибилнији и осетљивијих од

 осталих, то су крхке структуре које се 
лако могу сломити и не дати најбоље од 
себе ако ви као предавач не откријете 
прави рецепт да то из њих извучете.”  
Ја сам као ђак Школе за музичке таленте 
имао ту част да похађам семинаре 
професора Марковића и мислим да 
ученици од њега могу много да науче о 
практичној страни бављења класичном 
музиком, каже млади професор 
контрабаса Душан Здравковић.
“Он полазницима даје врло важне 
информације “са извора”, што је за ђаке 

ВЕЧЕ ЏЕЗА И СЕВДАХА 
Звуци севдаха Аргентине, Америке и Балкана очарали ћупријску публику

Јаковљевић Бекица, професор на 
Факултету уметности у Нишу на одсеку 
за флауту. “Емоција коју севдах са 
собом носи је фантастична, а људи који 
долазе на наше наступе, без обзира 
које су старосног доба, долазе управо 
из љубави према севдаху и посебног 
осећаја који траје још дуго након што 
напусте концертну дворану”, додала је 
на крају Јелена Јаковљевић

Јаким и дугим аплаузима, повицима 
“Браво!”, уздасима и покојом сузом, 
ћупријска публика наградила је 
маестралне музичаре “Београдског 
соул секстета”, који су им приредили 
музичко вече за памћење. Нумере 
су слободно обрађене у врло 
интересантним аранжманима, 
а оно што им је заједничко јесте 
емоција и љубав којом зраче. 
“Београдски соул секстет” састављен 
је од врсних музичара, који су звање 
и знање на инструментима стицали 
на престижним универзитетима у 
земљи и иностранству, а предводи 
их ћупричанин Никола Мијајловић, 
маестро на труби. “Веома ми је драго 
што наступам у свом граду. Знате, 
увек је најтеже свирати пред домаћом 
публиком и та позитивна трема дала 
је посебну ноту вечерашњем наступу. 
Концепција концерта базирана је на 
три врсте севдаха кроз различите 
стилове, од класичног стила џеза 
Аргентине и Америке, до босанских 

севдалинки. Ово је концерт за уживање 
а наша публика савршено осећа 
емоцију коју севдах са собом носи”, 
каже ћупријски виртуоз на труби.
За кристално чисто музицирање и 
врхунски музички ужитак побринули су 
се поред Николе Мијајловића и Ненад 
Љубеновић, Игор Дражевић,Стеван 
Ковачевић, Синиша Јовић, док је 
раскошан глас и вокално умеће на сцену 
изнела једина дама у саставу Јелена РПГ



ЗАНИМЉИВОСТИ

14 ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 18

150 ГОДИНА ПРВОГ ЧИТАЛИШТА
пише: Нинослав Станојловић, историчар јагодински

Антоније С. Пеливановић (1841-1896), оснивач и први председник управе Читаонице 
ћупријске 

РПГ

Антоније Пеливановић - касациони судија, народни посланик 
и културни делатник, рођен је у Ћуприји 1841. године од  
мајке Неде и оца Станоја,  трговца и учесника гласовите 
Светоандрејске народне скупштине, која је 1858. године 
вратила династију Обреновић на власт.  

Антоније је основну школу завршио у Ћуприји, а гимназију у 
српској престоници. Даље школовање наставио је на Правном 
факултету Велике школе у Београду. Након окончања студија 
постављен је за писара треће класе у Окружном суду у 
Ћуприји (1868),  да би убрзо био премештен за привременог 
писара друге класе у Окружном суду у Ваљеву (1870-1872). 
Током службовања у Ваљеву био је члан управе Ваљевске 
штедионице. Потом одлази на дужност  привременог секретара 
друге класе у Окружном суду у Зајечару (1872-1875), да би 
био премештен у родно место, где је прво обављао функцију 
секретара прве класе у тамошњем Окружном суду (1875-
1882), а затим и председника Окружног суда ћупријског (1882-
1888). Као истакнути члан Напредњачке странке и председник 
ћупријског месног одбора ове политичке групације био је 
изабран за књажевог (краљевог) народног посланика (1881-
1883) . 
Прелази  у Београд, где је радио као судија Апелационог суда 
(1888-1891). Пензионисан је 1891. године, а враћен у државну 
службу на место судије Касационог суда четири године касније. 
Истовремено је био изабран и за члана Дисциплинарног суда, 
односно  члана Грађевинског савета Министарства грађевина. 

Био је и одборник у Општини београдској (1895-1896). Иако 
је изабран за начелника Ваљевског округа почетком 1896. 
године, због тешке болести није ступио на ову дужност. 
За време службовања у родном месту Пеливановић је активно  
учествовао у друштвеном и културном животу вароши. На 
његову иницијативу 1868. године основана је Читаоница 
ћупријска у којој ће бити дугогодишњи председник управе. 
Иначе је и сам имао велику личну библиотеку, по сећању са
временика.                        
Статут Читаонице ћупријске садржан у 9 тачака, који је 
Пеливановић осмислио и предложио, усвојен је на оснивачкој 
седници 29. децембра 1868. године. Након добијања 
сагласности за рад од стране тадашњег министра просвете и 
црквених дела Димитрија Матића, остало је забележено да 
је иста већ 9. маја 1869. године имала 50 уписаних чланова и 
преплату на 16 листова. 
Антоније Пеливановић је остао  упамћен не само као велики 
књигољубац, него и као један од организатора парастоса 
Светозару Марковићу у Ћуприји након његове смрти 1875. 
године, што су му ондашње власти оштро замериле. По 
оснивању Српске књижевне задруге 1892. године био је њен 
повереник за Ћуприју. Са супругом Љубицом имао је петорицу 
синова: Борислава (окружног судију), Војислава (трговца), 
Милутина (касационог судију), Станоја (дипломату) и рано 
преминулог Светислава (студента). 
Посебна занимљивост ове породице је чињеница да су 
припадали разним политичким странкама. Тако је Станоје 
Пеливановић (Ћуприја, 1813. - Ћуприја, после 1868.) био 
члан Либералне странке, његов син Антоније о коме говори 
овај текст био је истакнути члан Напредњачке партије, док су 
Антонијеви синови Борислав А. Пеливановић (Ћуприја, око 
1878. - Крф, 1916.), судија и народни посланик и Антоније А. 
Пеливановић (Београд, 1889 - Ћуприја, 1943), дипломата и 
амбасадор Краљевине Југославије у многим земљама, били  
виђенији чланови Народне радикалне, односно Демократске 
странке. Према нашим досадашњим истраживањима, синови 
Љубице и Антонија Пеливановића немају директних потомака.
Ћупричанин Антоније С. Пеливановић, високи државни 
чиновник свог времена и велики поклоник културе и писане 
речи пре свега, о коме се у његовом завичају до сада мало 
знало, умро је 28. фебруара 1896. године у Београду и 
сахрањен  на тамошњем Новом гробљу.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ “ВУКОВЕ НЕДЕЉЕ” У БИБЛИОТЕЦИ
гости. Посета библиотеци у пратњи 
васпитача им помаже да се упознају са 
радом библиотеке, са значајем књиге 
и сазнају понешто о нашем великом 
филологу Вуку Караџићу”, рекла 
је Љиљана Ђорђевић, директорка 
Народне библиотеке. 
“Ми сваке године традиционално 
дочекујемо малишане из наших 
вртића који поводом “Вукове недеље” 

обавезно дођу у великом броју, а морам 
да се похвалим да том приликом одмах 
добијемо и много нових чланова. Да 
подсетим, учлањење у библиотеку је за 
предшколце и ђаке прваке бесплатно”, 
нагласила је директорка Ђорђевић.   
Осим предавања за предшколце, у 
Народној библиотеци “Вукова недеља” 
обележена је и дружењем са ученицима 
ОШ “Вук Караџић”.

Просветне и културне установе широм 
Србије почетком новембра обележиле 
су “Вукову недељу”, а једна од њих 
била је и Народна библиотека “Душан 
Матић”, у којој је за децу предшколског 
узраста организовано предавање и 
приказана видео-презентација о лику 
и делу Вука Стефановића Караџића. 
“Полазници Предшколске установе 
“Дечија радост” су увек наши драги 



скупо су коштали киксеви на нашем терену. 
Рековчани су само нас добили на страни, 
Рембас се извукао, а водећи ОФК Косаница 
нас је заслужено савладао. Да смо добили 
та три меча на нашем терену зимовали 
бисмо на првом месту”, каже капитен 
Данило Ђурић.

Чланови руководства планирају да доведу 
појачања, а на мети су играчи из Мијатовца, 
Ресавице и Параћина.
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ЕМОЦИЈЕ НА ПРВОМ ТРЕНИНГУ
Гиманастика се на велика врата враћа у 
Соколски дом, место где су генерације 
младих Ћупричана некада училе основе 
овог спорта. Лепо тело и извајане 
мишиће имале су девојке и момци који 
су тренирали гимнастику, било да се ради 
о спортској или ритмичкој. Ритмику су 
преферирале девојчице јер и јесте женски 
спорт, а дечаци су летели преко разбоја 
или популарног “козлића”. У школи није 
се могла добити прелазна оцена ако се не 
навежба колут напред и колут назад. Тако 
је било некада. То нам потрврђује и доајен 
гимнастике и пливања у Ћуприји, професор 
Милан Маја Џелатовић.
“1. децембар је некада био дан Соколске 
организације. И у Ћуприји је обележаван, 
а предњачили су гимнастичари. Касније, 

у социјализму, тражила се масовност. И 
ње је било у Ћуприји. Са њом је дошао 
и квалитет, па су наши гиманстичари 
постизали запажене резултате на државним 
такмичењима. Касније, гимнастика је у 
Ћуприји замрла. Драго ми је што се поново 

враћа, под окриље најстаријег спортског 
објекта у граду”, каже професор Џелатовић, 
који је будно пратио дешавања на првом 
тренингу.   
За тренере су ангажовани момци и девојке из 
параћинског гимнастичког клуба, са задатком 
да помогну у реафимацији гимнастике у 
Ћуприји. Кажу да су одушевљени одзивом 
деце од првог до четвртог разреда основне 
школе на првом часу, али да прави рад тек 
предстоји. Милан Кнеселац и Јована Тасић, 
уз помоћ својих пријатеља, водиће тренинге 
ритмичке и спортске, мушке и женске 
гимнастике.
Кренуло је лепо. Гимнастика се поново 
тренира у Соколском дому. Тренинзи су 
суботом од 15 часова и недељом од 10 
часова. 

Гиманастика се на велика врата враћа у Соколски дом

СКУПИ КИКСЕВИ У ЋУПРИЈИ

РПГ
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Ћупријски “зонаш” је јесењу сезону 
завршио на петој позицији зоне “Запад”, 
са 11 бодова мање од водеће Косанице. 
Морава је лоше стартовала поразом од 
Рековчана на свом терену, ремијем са 
Рембасом, па новим поразима од Жупе 
и ОФК Косаница. Тада је позван Дејан 
Томић, бивши играч Земуна, помогао је 
Животи Радивојевићу, и кренули су бољи 
резултати. У Драгоцвету је освојен бод, 
четири везане победе стигле су против 
Деспотовчана, Јастрепца из Великог 
Шиљеговца, Бошњана и Јастрепца из 
Блаца, док је у последњем колу уследио 
пораз у Прокупљу. Морава 1918 тада 
је била без најбољег играча, јер је због 
повреде и парних картона Џелатовић 
прескочио последња два кола. 
“Могли смо и боље од седам тријумфа, три 
ремија и пет пораза. Само одбрана ОФК 
Косаница је примила мање голова, али 

“Паузу у првенству искористићемо за 
сређивање просторија и терена, обновићемо 
опрему и довести петорицу играча. Радићемо 
на стварању тима који ће се наредне сезоне, 
у новоформираној зони, борити за врх”, каже 
Живота Радивојевић, тренер Ћупричана. 
Голман Марко Миленковић, који је само шест 
пута савладан иако је нередовно тренирао 
због обавеза на послу, штопер и капитен 
Данило Ђурић, млади Михајло Митаковић 
и голгетер Предраг Џелатовић обележили 
су јесењу сезону. Много су помогли Душан и 
Милош Манојловић, Бранко Станисављевић, 
Бобан Младеновић, Душан Маринковић и 
бек Данијел Ћосић. Против Деспотовчана 
је било тешко, али прискочили су у помоћ 
Дамир и Игор Радосављевић који се 
неколико година налазе на раду у Шведској. 
Одиграли су добро, Морава је забележила 
важну победу и кренула према врху.    

“Морава 1918” зимује на петом месту зоне “Запад”

је Бранковић.
Хемија о којој говори председник 
Бранковић осећала се и током тренинга. 
Момци кажу: “Играмо сви за једног - један 
за све. 
Наш град и тим чије боје бранимо су нам 
на првом месту.” Алекса Милојевић је један 
од њих. На утакмици редовно бележи по 
више од 10 голова, а истиче се и у одбрани. 
Има само 19 година, а рукометом се бави 
већ десет. 
“Потичем из рукометашке породице. У 
нашој кући, откад памтим, говорило се 
само о рукомету. Другачије није могло 
бити него да и ја обујем патике и дођем 
на тренинг”, поносан је Алекса. И он је 

МЛАДОСТ ДОНОСИ ПОБЕДЕ
Рукометаши Радничког поново побеђују. 
У првој лиги “Исток” тренутно се налазе у 
горњем делу табеле, међу првих пет екипа, 
са добрим изгледима да помрсе  рачуне 
фаворитима и умешају се у борбу за улазак 
у виши ранг такмичења. Према речима 
председника клуба Ђорђа Бранковића 
у младом тиму створена је победничка 
атмосфера, и резултати су почели да 
долазе.
“Ослонили смо се на сопствене снаге. 
Екипа је изузетно млада. Најстарији играч 
има само 24 године. Момци су вредни 
и краси их победнички дух. Створена је 
хемија која нас тренутно носи и надамо се 
да ће тако бити до краја првенства”, рекао 

истакао одличну атмосферу у екипи, велико 
другарство и изгарање, како на тренинзима 
тако и на утакмицама. 

Председник Ђорђе Бранковић и најбољи 
играч Алекса Милојевић позвали су навијаче 
и љубитеље рукомета да на утакмицама у 
Ћуприји буду осми играч и помогну на путу 
до нових победа. 

Рукометаши Радничког поново у врху прве лиге “Исток”

РПГ



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

ОВАЈ МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ 
ЋУПРИЈА. СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ 
НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА


