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Поштовани читаоци,

Ако читате ове редове, то значи да под вашим прстима 
већ шушкају странице 19. броја “Поморавског гласника”. 
Иза нас је још  једна година, коју смо испратили у великом 
стилу, баш онако како доликује увертири за 2019. која ће, 
судећи по садашњим назнакама, за Ћуприју бити година 
развоја и великих пројеката. 
             Најпре се првих дана децембра на градском стадиону 
зачула хука грађевинских машина која је најавила почетак 
радова на изградњи Атлетског центра Србије, а потом је 
стигла информација да је кинески инвеститор закупио халу 
бившег “Велмортранса” у намери да у њој отвори фабрику 
пластичних гранула. Служба за заштиту жена у Дому здравља 
од Министарства здравља и локалне самоуправе добила је 
мобилни ултразвук, чиме је решен вишегодишњи проблем 
квалитетне и ефикасне дијагностике, а породилиште Опште 
болнице у новом руху је дочекало прве Ћупричане рођене 
у 2019. години. 
     Народна библиотека “Душан Матић” свечано је 
обележила век и по од оснивања првог читалишта у 

Ћуприји, а Школа за музичке таленте град је поводом 45 
година постојања и рада обрадовала лепим концертом. 
Овај децембар, као и претходних пет, протекао је у знаку 
футсала, а Спортски савез доделио је признања најбољим 
такмичарима и спортским радницима за 2018. годину.
         Поштујући установљену традицију председник 
општине Нинослав Ерић на годишњој конференцији за 
медије најавио је неке од најважнијих пројеката за наш 
град који ће бити реализовани у блиској будућности.
Тим поводом био је и гост редакције “Поморавског 
гласника”, а овом приликом у ексклузивном интервјуу за 
наш часопис одговарао је на питања грађана у вези са 
актуелним инфраструктурним проблемима.
                 Уколико сте се заситили богате трпезе, завршили 
са сумирањем утисака из претходних 365 дана и успешно 
преболели повратак на посао након празника, право је 
време да од свега тога одморите уз “Поморавски гласник”.   

Читамо се!

БУДУЋИ ИЗГЛЕД ЋУПРИЈЕ
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ОВЕРЕНE ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ 
РАДНИЦИМА ДОМА ЗДРАВЉА

зарада, тако да је радни стаж свима повезан. 
Што се тиче заосталих зарада трудићемо 
се да нађемо начин да то дуговање према 
запосленима намиримо, и да барем у том 
делу Дом здравља најзад стане на ноге.“ 
На локалном нивоу линијом колегијалности 
смо једни другима излазили у сусрет, али 
наши радници у протеклом периоду због 
неоверених књижица нису могли да се 
лече у другим здравственим центрима, 
што је само по себи ужас без преседана. 
Нећемо одустати од борбе за опстанак Дома 
здравља, и ја оверу здравствених књижица 
видим као добар знак да ће се у скоријој 
будућности почети да назире крај нашег 
највећег проблема, а то је финансијска 
блокада, закључила је др Милетић.  

Након пет година агоније запосленима у Дому 
здравља Ћуприја оверене су здравствене 
књижице. Лекарима који немају право да се 
лече, како су поједини медији назвали раднике 
ове здравствене установе, добра вест стигла 
је од председника општине Нинослава Ерића, 
који је у изјави за Телевизију Поморавље 
решење овог проблема окарактерисао као 
успешан излазак из зачараног круга који је 
свима задавао много мука. 
„После пет пуних година током којих нису 
могли да остваре своје уставом загарантовано 
право да се лече, сви уговорени радници у 
Дому здравља сада имају уредно оверене 
здравствене књижице. Просто је било заиста 
нечувено да неко ради у здравству и пружа 
здравствене услуге другима а сам не може 
да се лечи, али ето, на срећу све се завршило 
како треба“, каже др Мирјана Милетић, 
директорка Дома здравља, која је нагласила 
да је поносна на све запослене зато што су, 
упркос тешкој ситуацији у установи, све време 
максимално одговорно, професионално и 
савесно радили свој посао.  
Због лошег финансијског стања још од 
2013. године се касни са исплатом зарада 
запосленима, али захваљујући томе што 
упркос свему нисмо дозволили да дође 
до прекида континуитета у исплати плата, 
радници Дома здравља моћи ће да рачунају 
на континуитет 
у повезаности радног стажа, објашњава 
директорка Милетић.

„2013. године је због ненаменског трошења 
новца из претходног периода, које је 
евидентирано у записнику РФЗО, дошло 
најпре до смањења плата, а затим и до 
кашњења у исплати две месечне зараде 
за уговорене раднике. Међутим, ми нисмо 
дозволили да дође до прекида у исплати 
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Кинеска компанија “Zhong Qiao Nengyuan 
Keji” закупила је халу “Велмортранса” и 
најавила почетак производње. Ради се 
о компанији која се бави производњом 
гранула од пластике, а у наредних месец 
дана у некадашњи “Велмортрансов” 
објекат биће допремљене и прве машине 
из Кине. 
Према речима Нинослава Ерића, 
председника општине Ћуприја, долазак 
новог кинеског инвеститора је директан 
резултат званичне посете ћупријске 
делегације кинеској провинцији Ђангсу, 
половином октобра ове године. 

У ОЧЕКИВАЊУ НОВОГ ИНВЕСТИТОРА
Последња седница Скупштине општине Ћуприја у 2018. години

Скупштина општине Ћуприја 28. децембра 
заседала је последњи пут у 2018. години. 
Случај је хтео да то буде 15. седница по 
хитном поступку. На дневном реду су, 
између осталог, били програми рада са 
финансијским плановима јавних предузећа 
и установа за 2019. годину. Поред тога 
скупштина је донела одлуку о давању у 
закуп грађевинског земљишта непосредном 
погодбом. У образложењу се наводи да је у 
питању нешто више од 11 хектара земљишта 
које се даје у закуп на две године страној 
компанији. 
“У раду Скупштине општине нема тајни. 
Све законске процедуре су биле и биће 
испоштоване. То је наша обавеза. Али када 
је у питању пословна политика локалне 
самоупораве, односно преговарање са 
потенцијалним страним инфеститорима, 
онда не желимо да нас неко предухитри или 
осујети у тим плановима”, рекао је Бранимр 

Тазић, председник Скупштине општине 
Ћуприја. Председник скупштине Тазић је 
високо оценио рад парламента у протеклој 
години и најавио да 2019. скупштину 
очекују побољшања, нарочито у техничком 
смислу. “Ради се о реновирању зграде и 
сале Фонда ПИО, у којој заседа Скупштина 
општине.” Тазић је истакао да одборнике у 
2019. години очекује електронско гласање 
и друге погодности када је у питању 
осавремењивање рада парламента.
Скупштина општине Ћуприја донела је 
одлуку о давању на коришћење објеката 
у својини општине. Ради се о бившој 
сточној пијаци која је била у васништву 
ЈКП “Равно 2014”, и на којој ће бити 
изграђено прихватилиште за напуштене 
животиње. Њиме ће руководити предузеће 
“Зоохигијена”. У образложењу се наводи да 
је разлог за овакав поступак престанак  рада 
сточне пијаце. 

Донета одлука о давању у закуп грађевинског земљишта 
непосредном погодбом. У питању је нешто више од 11 хектара 
који се дају на две године страној компанији 
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ПЛАН ЗА БРЖИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Нова година је почела лепом вешћу. Питање шта ће бити са зградом 22. децембра на добром је путу 
да буде дефинитивно решено, и овај објекат у центру града постане власништво локалне самоуправе 

хелиодрома и градске топлане која ће 
енергијом снабдевати не само болницу већ 
и неке јавне установе, те будућу атлетску 
дворану. 
“Главни задатак општине јесте изградња нове 
индустријске зоне на потесу Добричева, што 
ће бити једна од већих инфраструктурних  
инвестиција у коју ћемо се упустити”, 
рекао је Ерић.  Он је нагласио да ће се нова 
индустријска зона поред ауто-пута простирати 
на 400 хектара. План детаљне регулације 
овог потеса је у завршној фази. “Током 
2019. године општина Ћуприја завршиће 
све пројекте и документацију за неопходне 
прикључке и комуналну инфраструктуру 
за опремање индустријске зоне,  чије ће 
формирање представљати добробит за читав 
Поморавски округ”, закључио је председник 
Нинослав Ерић.
До Видовдана ће бити подигнут споменик 
кнезу Лазару на уласку у град и спомен-
обележје у знак сећања на НАТО агресију, а 
до краја године очекује се да буде завршена 
комплетна пројектно-техничка документација 
за изградњу новог моста на Великој Морави. 
Председник Ерић очекује да већ 2020. године 
почну припремни радови на изградњи моста.  
Током 2019. године треба очекивати 
уговарање реконструкције и изградње 
центра града, реконструкцију тротоара у 
улицама Кнеза Милоша и Цара Лазара, као 
и трансфорамцију улице Рада Симоновића у 
пешачку зону која ће носити име академика 
Драгослава Михаиловића. 

На крају излагања председник Ерић је 
представницима медија захвалио на сарадњи 
и честитао Нову годину и Божић. Он је 
грађанима општине Ћуприја пожелео пуно 
задравља и успеха на приватном и пословном 
пољу.

За општину Ћуприја 2019. биће година 
развоја, имајући у виду пројекте чија 
се реализација очекује и припремљену 
пројектно - техничку документацију за 
послове  који су планирани у оквиру 
четворогодишње стратегије развоја 
“Ћуприја 2019-2023”, закључак је 
новогодишње конференције за новинаре, 
председника општине Нинослава Ерића. 
“Током 2018. године настављени су радови 
у области изградње инфраструктуре, међу 
којима се истичу радови на  комплетној 
реконструкцији путног правца Ћуприја 
- Сење и почетак радова на изградњи 
атлетског стадиона у оквиру пројекта 
Атлетског центра Србије”, истакао је 
председник Ерић. 
У години која је за нама Ћуприја је 
остварила пет пута већи суфицит него 
2017. године. “Ми се нисмо бавили 
политичким популизмом, наш основни 
циљ био је смањење незапослености и 
отварање нових радних места. Поређења 
ради, просечна нето плата 2017. године на 
територији општине Ћуприја била је 305 
еура, док је на крају ове године забележен 
скок на 340 евра”, додао је председник 
Ерић. 
Унапређење пословног и инвестиционог 
амбијента био је разлог што је током 
2018. године неколико компанија 
започело своје пословне пројекте на 
тлу општине Ћуприја. “Турска компанија 
“ОП груп” закупила је на десет година 
Пољопривредно добро “Добричево” и 
оживела товилиште, у коме је тренутно 
смештено 600 грла товних јуница. 
Компанији је одобрена и грађевинска 
дозвола за изградњу електране на биогас. 
Ова инвестиција велики је подстрек за 
развој пољопривреде у нашој општини. 

Ћупријска “Компонента” променила је 
власника, а холандска компанија “Ројал 
де Хеус” уложила је значајна средства 
у модернизацију производне линије и 
проширење производних капацитета 
фабрике хране за животиње.  Оно на шта 
се дуго чекало је и приватизација фабрике 
кондиторских производа “Раваница”, коју је 
почетком јесени купила домаћа компанија 
“Медела” из Врбаса. “Медела” се обавезала  
да ће у опремање “Раванице” инвестирати 
минимум милион евра. На овај начин наш 
бренд “Бонжита” остао је у Ћуприји”, додао 
је председник Ерић.  
Током 2019. године турска компанија “ФЕКА 
аутомотив” започеће изградњу фабрике за 
производњу ауто расвете, а како је раније 
речено, инвестиција је вредна 15 милиона 
евра. Још две кинеске компаније у току 
године инвестираће у Ћуприји. Компанија 
“Џонћао” закупила је халу “Велмортранса”. 
У њој ће производити грануле за индустрију 
пластике. Компанија “Суан Хајлајн”, у 
кооперацији са компанијом “Еурофибер”, 
отворила је погон за производњу чарапа. 
Конкурс за запошљавање нових радника 
је завршен и они су већ на својим радним 
местима. Почетак године обележиће 
и долазак новог великог инвеститора 
који је на две године закупио 12 хектара 
грађевинског земљишта, по цени од 35 
милиона динара. Како је председник Ерић 
истакао, ова инвестиција је веома важна и 
за сада се неће обелодањивати о чему се 
заправо ради. 
Од већих инфраструктурних пројеката који 
ће се финансирати средствима Канцеларије 
за јавна улагања, председник Ерић је истакао 
реконструкцију интернистичког блока, 
одељења кардиологије и породилишта у 
оквиру Опште болнице, као и изградњу 

Годишња конференција за штампу Нинослава Ерића, председника општине Ћуприја

РПГ

ФОТО: WWW.JEDINSTVO.RS - Споменик у К. Митровици
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Драган Пуга: Када ће бити завршено асфалтирање Улице Станоја 
Главаша, која се ради од почетка лета прошле године?
Председник Ерић: Можда се грађанима чини да је то много, али 
узимајући у обзир обим посла који је тамо завршен, а радило се 
о реконструкцији комплетне водоводне и канализационе мреже са 
прикључцима, шест месеци и није тако дугачак период. Са првим 
лепим данима, на пролеће, улица ће бити асфалтирана а тиме 
и решени вишедеценијски проблеми које су грађани овог дела 
Ћуприје имали са поплављеним подрумима, лошим одводима, 
изливањем фекалија и сличног после сваке веће кише.

Лили Вучић: Зашто на уласку у Добричево још увек нема натписа са 
називом насељеног места?
Председник Ерић: To je питање за “Путеве Србије”. Не знам одговор 
на то питање, али знам какве ми планове имамо са Добричевом. 

Марко Јовановић: Када ће бити завршено асфалтирање улица у 
Јовцу?
Председник Ерић: За потребе инфраструктуре у селима у првој 
фази биће издвојено 25 милиона динара, у другој још толико. Са 
почетком грађевинске сезоне асфалтираћемо све улице које су 
мештани тих села истакли као приоритетне. Тако ће бити и у Јовцу, 
где ћемо затворити прстен око Доње мале.
Када се ради о сеоским месним заједницама председник Ерић је 
истакао да је у протеклих неколико година у сваком селу урађено 
по нешто, било да је реч о улицама, чему се највише поклањала 
пажња, или реновирање домова културе и школа.

Саша Милутиновић: Шта ће бити са апотеком у Сењу, за коју 
је обећано да ће бити отворена, али то обећање још увек није 
испуњено?
Председник Ерић: Градску и сеоске апотеке смо издали “Гудвил” 
апотекама, али су у међувремену оне породате “Бену” апотекама 
и сада све зависи од новог власника. Претпостављам да је њима 
у интересу да отворе тај објекат јер је за њега претходни власник 
платио закупнину за 10 година. Слична је ситуација и у Крушару и 
Јовцу - преговарамо са њима да тај посао што пре заврше.
Јелена Јовановић Поповић: Када ће градом престати да се шири 
непријатан мирис из кафилерије, нарочито у летњим, вечерњим 
часовама?
Председник Ерић: Ветеринарска установа “Напредак”, односно 
“Кафилерија”, је пре неколико месеци изашла из блокаде. То 
је државно предузеће и шта ће са њим бити искључиво зависи 
од републике. Држава има посебну стратегију када је у питању 
уништавање кланичног отпада, али ја тренутно не знам у ком правцу 
она иде. То може да буде веома здрава и профитабилна фирма али 
то све зависи од државе. Верујте да је и мени неугодно да понекада, 
ујутро или увече, осећам непријатан мирис који се шири градом, 
али у тој фабрици раде Ћупричани, они издржавају своје породице, 
а ако држава жели да фабрику задржи код нас, онда ће и степен 
заштите ваздуха и животне средине морати да буде подигнут на 
виши ниво.  

Радмила Марковић: Да ли ће на месту садашњег Дома здравља 
бити отворен старачки дом и када?
Председник Ерић: Наши планови када је у питању здравствена 

заштита грађана су велики и то је свима познато. Комплетна 
реконструкција Опште болнице подразумева и прелазак Дома 
здравља у објекат садашњег породилишта, чиме ће бити отворена 
могућност да се у згради садашњег Дома здравља отвори један 
старачки дом, а можда и центар за рехабилитацију.  

Александар Миладиновић: Какви су планови за стари железнички 
мост? Да ли постоји могућност да се среди и оспособи за друмски 
саобраћај?
Председник Ерић: Није се одустало од те идеје, напротив. Најважнија 
је планска документација. Процедура је дугачка и напорна али ћемо 
све учинити да овај стари мост реновирамо и оспособимо за друмски 
саобраћај, чиме ћемо олакшати комуникацију грађана који живе у 
Остриковцу, Јовцу и Дворици са Ћупријом.

Једно од најважнијих питања, односно проблема са којим се Ћупричани 
суочавају, нарочито у летњим месецима, је водоснабдевање. 
Председник Ерић: То јесте питање свих питања и ми ћемо се 
потрудити да у наредном периоду, што је брже могуће, решимо 
тај проблем. Међутим, као и за све потребно је време и стрпљење, 
односно поштовање процедуре. ЈКП “Равно 2014” озбиљно ради на 
решавању и можемо да кажемо да су после много година ствари 
покренуте са мртве тачке, нарочито када се ради о дотоку воде 
из правца Параћина. Постављањем мерно-регулационе станице 
Ћуприја ће сваког тренутка имати увид у својих 40 процената воде 
са заједничког изворишта Света Петка. Поред тога, ове године ће 
бити расписана јавна набавка за још два бунара, и са водом са 
Немање то ће подмиривати потребе Ћуприје у летњим месецима. 
Оно што нас очекује, а представља велики и важан посао, је замена 
водоводне мреже у граду, за шта је већ расписана јавна набавка. 
Радиће се сукцесивно, из године у годину, и надам се да посао буде 
завршен у наредних пет година. Губици на мрежи, која је стара преко 
40 година, су огромни. Наш је задатак да такву  водоводну мрежу 
заменимо. Овим послом биће обухваћена и села. У томе ће нам 
помоћи Канцеларија за јавна улагања, о чему смо разговарали са 
премијерком Аном Брнабић. 
На крају разговора председник Ерић је истакао да његов посао није 
да се свакодневно појављује на “малим екранима” и да се слика већ 
да ради, али је изразио жељу да Телевизија Поморавље једну емисију 
у потпуности посвети питањима гледалаца, на која ће он врло радо 
одговарати.  РПГ

МОЈ ЗАДАТАК ЈЕ ДА РАДИМ ЗА ЋУПРИЈУ 
“Због бројних обавеза ме нема тако често у вашем програму, али бих волео да једну емисију 
посветимо само одговорима на питања Ћупричана”

Из интервјуа председника општине Ћуприја Нинослава Ерића Телевизији Поморавље 

Излазећи у сусрет председнику Нинославу Ерићу и жељи гледалаца нашег програма, Телевизија Поморавље ће већ у првом тромесечју 
ове године омогућити свим Ћупричанима који то желе, да питају председника општине све што их интересује.
Празнични интервју емитовали смо за Бадњи дан, а гледаоци су претходно могли да постављају питања преко друштвене мреже 
Фејсбук. На Фесјбук страницу ТВ Поморавље стигло је десетак питања  која смо током емисије прочитали председнику, а он је на њих 
одговарао
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ради већ седам деценија. Недуго након 
отварања пресељено је у  зграду поред 
улице, уз значајно повећање броја 
болесничких постеља,  формирање 
Центра за недоношчад и Диспанзера за 
женске болести, породилишта на спрату и 
операционих сала. Годишње се у ћупријском 
породилишту роди око 350 беба. У њему се 
не порађају само Ћупричанке, већ и жене са 
територије читавог Поморавског округа.
Током радова породиље и гинеколошке 
пацијенткиње распоређене су на одељења 
параћинске и јагодинске болнице. Место 
где почиње живот, након реновирања и 
техничке опремљености, моћи ће да стане 
у ред опремељенијих породилишта у 
централној Србији. 

Радови на реновирању одељења 
гинекологије и породилишта Опште болнице 
у Ћуприји приведени су крају. Пројектом 
није предвиђено проширење досадашњих 
капацитета, јер се реконструкција ради у већ 
постојећем објекту, али су све просторије 
комплетно реновиране и спремне да приме 
будуће маме и бебе. 
“Радови на сређивању просторија трајали су 
око три месеца а финансирали су их ресорно 
министарство и сама болница”, рекла нам је 
Биљана Јефтић, главна сестра гинекологије 
и породилишта. “Смештајни услови на оба 
одељења након реновирања су одлични. 
Радови су обухватили комплетно реновирање 
мокрих чворова, кречење свих просторија 
и ходника, а захваљујући донацијама 
собе су опремљене новим медицинским 
намештајем и постељинама. Све собе на 

породилишту су двокреветне са засебним 
купатилом. Амбулантни и порођајни блок 
су опремљени ултразвучним апаратима 
и пратећом опремом. Заступљен је и 
беби френдли концепт - новорођенчад 
су у собама уз мајке, свако у посебном 
креветићу.  На одељењу се налази и 
беби бокс са специјалним инкубаторима 
намењеним бебама којима је потребно 
одређено време да се адаптирају после 
рођења. 
“За будуће мајке и медицинско 
ососбље изузетно је важна донација 
најсавременијег медицинског порођајног 
стола, који ће олакшати сам чин порођаја 
- како пацијенткињама тако и особљу”, 
додала је главна сестара Биљана Јефтић. 
Одељење гинекологије и акушерства 
у склопу ћупријске болнице постоји и 

Завршени радови на реновирању oдељења гинекологије и породилишта Опште болнице 

МЕСТО ГДЕ ПОЧИЊЕ ЖИВОТ 

Прве две фазе завршене су уз помоћ средстава локалне самоуправе. Средства за завршну фазу у износу 
од милион и 440 хиљада динара добијена су од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

РЕШЕН ДУГОГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ
РПГ

РПГ

Завршено реновирање тоалета у Средњој медицинској школи

свих нас у школи, јер је, нажалост, проблем 
девастираног мокрог чвора горуће питање 
многих школа, наглашава директорка 
Маринковић. Она је наговестила да је у 
плану и конкурисање за средства за један 
много већи пројекат, а то је комплетна 
реконструкција фискултурне сале, али о 
томе ће бити речи када дође време.

Реновирањем тоалета у фискултурној сали 
завршена је реконструкција мокрог чвора 
у Средњој медицинској школи. Обнова 
ђачких и наставничких тоалета у оквиру 
простора који, осим ђака Медицинске 
школе, за физичку активност бесплатно 
користе и неке јавне установе, представља 
трећу, финалну фазу овог пројекта, а према 
речима директорке Зорице Маринковић, 
средства у износу од милион и 440 хиљада 
динара добијена су од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
“Прве две фазе завршене су уз помоћ 
средстава локалне самоуправе. Најпре су 
прошле године реновирани ђачки тоалети 
на првом и другом спрату главне школске 
зграде, а затим у августу ове године и 
наставнички тоалети у приземљу. Новац за 
завршну фазу набавили смо конкурисањем 
код ресорног министарства, и морам да 

нагласим да смо упркос њиховом услову да 
све радове завршимо за свега недељу дана, 
успели да испоштујемо рокове.”     
Тоалети у згради фискултурне сале нису 
реновирани откада је направљена, а томе 
има безмало тридесет година. Завршетак 
овог пројекта много значи за несметано 
свакодневно функционисање и боравак 

ФОТО: https://bolnicacuprija.com/
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али због дотрајалости то није имало ефекта. 
Ми као установа нисмо имали могућност 
да купимо нови јер смо готово пет година 
у блокади, тако да смо изузетно захвални 
општини и министарству.“
Мени је као шефу Службе за здравствену 
заштиту жена у Дому здравља изузетно 
драго да је један овакав апарат стигао 
у нашу установу, а прве прегледе смо 
обавили чим је инсталиран“, кроз осмех 
каже др Емина Стевановић, подсећајући да 
ову службу сем дијагностике и превентиве 
такође карактерише саветодавни рад, у 
оквиру ког су током децембра одржана 
предавања о репродуктивном здрављу за 
средњошколце. 
„Апарат има три сонде: абдоминалну 
за преглед трбуха, вагиналну за преглед 
материце и јајника, као и линеарну 
сонду за преглед дојки. Сем што ће нама 
гинеколозима у Диспанзеру за жене 
много олакшати посао, омогућиће нам 
да комплетно здравствено збринемо 
наше пацијенткиње које подсећам да 
треба редовно да воде рачуна о свом 
репродуктивном здрављу, а овом приликом 
их такође позивам да дођу на преглед“, 
поручила је др Стевановић.

Вредност ове драгоцене машине која 
ће умногоме унапредити дијагностику 
и ефикасност у пружању здравствених 
услуга у области гинекологије износи три 
милиона динара, а према речима Јадранке 
Ђорђевић, помоћнице председника 
општине Ћуприја, набавка најсавременијег 
мобилног ултразвука део је популационе 
политике локалне самоуправе.  
„Две трећине средстава обезбедило је 
министарство, а трећину општина Ћуприја. 
Надамо се да ће овом мером да се 
унапреди примарна здравствена заштита 
и да ће њоме од сада бити обухваћен већи 
број жена, а обзиром да се ради о портабл 
апарату у плану је да се периодично уступа 
сеоским амбулантама како би и тамо могли 
да се обављају превентивни прегледи.“
Јадранка Ђорђевић подсетила је да је 
општина Ћуприја у протеклих годину и по 
дана постала активни партнер школе за 
труднице , те да ће се, након доделе поклон-
ваучера, подршка курсу родитељства 
огледати у набавци опреме за практичну 
наставу. 
Неисправност и застарелост постојећег 
ултразвучног апарата у Служби за заштиту 
жена са поливалентном патронажом је 

проблем са којим смо се суочавали дуже 
време, а захваљујући овој вредној донацији 
министарства и општине од сада ћемо као 
установа имати једну потешкоћу мање, 
каже др Мирјана Милетић, директорка 
Дома здравља Ћуприја.
„Ово пре свега значи за запослене јер су 
добили средство за рад помоћу ког ће моћи 
лакше да постављају дијагнозу, али исто 
тако за пацијенткиње које ће од сада на 
једном месту имати могућност обављања 
куративних и превентивних прегледа. Свих 
ових година имали смо проблем са старим 
ултразвуком који није био баш адекватан - 
често се кварио, више пута је сервисиран, 

У Службу за здравствену заштиту жена Дома здравља стигао је мобилни ултразвучни апарат, чију су набавку 
суфинансирали Министарство за демографију и популациону политику и општина Ћуприја. 

СТИГАО УЛТРАЗВУК У ДИСПАНЗЕР ЗА ЖЕНЕ

РПГ

С циљем боље информисаности адолесцената о заштити репродуктивног здравља, представници 
Центра за промоцију здравља ЗЗЈЗ “Поморавље” и Службе за здравствену заштиту жена  ћупријског 
Дома здравља организовали су низ предавања на ову тему намењених средњошколцима 

НЕЗНАЊЕ УГРОЖАВА РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

одговорно понашање када је њихово 
здравље у питању, а то су редовне посете 
гинекологу”, додала је др Стевановић.
Треба напоменути да је, поред ЗЗЈЗ 
“Поморавље”и Службе за здравствену 
заштиту жена са поливалентном 
патронажом, један од партнера општина 
Ћуприја која је у оквиру пројекта 
суфинансирања мера популационе 
политике обезбедила мобилни ултразвук 
који је предат на коришћење Служби за 
здравствену заштиту жена Дома здравља у 
Ћуприји.

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА 
ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОРИСНИКА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Током новогодишњих празника мало је 
институција које нису обрадовале своје 
најмлађе пригодним поклонима. Општина 
Ћуприја је помогла Центру за социјални 
рад да обезбеди велики број слаткиша 
за најмлађе и подели 210 новогодишњих 
пакетића деци  из социјално угрожених 
породица. Пакетиће су добила деца 
корисника права на новчану социјалну 
помоћ и деца са тешкоћама у развоју.  

Репродуктивно здравље младих све више 
је угрожено, јер је знање адолесцената из 
ове области у целини оскудно. Пушење, 
алкохол, дрога, прерано ступање у полне 
односе, повећан број нежељених трудноћа 
као и пораст полно преносивих болести, 
само су неки од фактора који негативно 
утичу на репродуктивно здравље младе 
популације. Подаци говоре да сваки четврти 
адолесцент прво сексуално искуство 
оствари са 16 и мање година. С циљем боље 
информисаности адолесцената о заштити 
репродуктивног здравља, представници 
Центра за промоцију здравља ЗЗЈЗ 
Поморавље и Службе за здравствену 
заштиту жена  ћупријског Дома здравља 
организовали су низ предавања на ову тему 
намењених средњошколцима. 
“У оквиру предавања о репродуктивном 
здрављу младих говоримо о заштити и  
превенцији полно преносивих болести, 
планирању породице, заштити од 
нежељене трудноће и контрацепцији. 
Репродуктивно здравље младе популације 
озбиљно је угрожено пре свега због 
необавештености о доступним методама 
заштите од непланиране трудноће, а 
истовремено и због све ранијег ступања 

младих  у сексуалне односе и недовољног 
знања о могућим последицама”, нагласила 
је Ивана Николић, главна сестра Службе за 
здравствену заштиту жена.
Докторка Емина Стевановић, гинеколог, 
током презентације указала је 
адолесцентима на ризике које са собом 
носи прерано ступање у сексуалне односе, 
симптоме полно преносивих болести и 
последице неадекватног лечења инфекција 
које се преносе сексуалним контактом. 

“Оно што је веома важно јесте да млади 
треба да имају отворен разговор, како у 
оквиру породице тако и да на време потраже 
савет стручњака око свих недоумица, када је 
њихово репродуктивно здравље у питању. 
Пре свега мислим на женску популацију 
којој је неопходно на време указати на 

РПГ



СЛАВКО ЦВЕТКОВИЋ НА ЧЕЛУ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА
Општински одбор Партије уједињених пензионера Србије у 
Ћуприји одржао је четврту редовну изборну скупштину, на којој 
је, у складу са планом и програмом Извршног одбора странке, 
бирано ново руководство општинске организације. 
“Основана као партија социјалне правде која пре свега води 
рачуна о пензионерској популацији као припадницима такозваног 
трећег доба, Партија уједињених пензионера Србије у Ћуприји је 
део локалне власти у протеклих десет година, а након самосталног 
изласка на изборе 2012. и освајања 11,8% гласова, постали смо 
део коалиције са Српском напредном странком”, рекао је Славко 
Цветковић, стари-нови председник ОО ПУПС. 
“Као што је и сам председник Вучић у више наврата истицао, 
пензионери су категорија која је поднела највећи део терета 
реформи, и то су учинили радо и несебично. Сада је дошло време 
да им се добрим врати, тако што ће се и надаље пре свега водити 
рачуна да пензије буду загарантоване и редовне, а у перспективи 
треба радити на томе да се повећају и да се на неки начин помогне 
примаоцима минималне пензије”, нагласио је Славко Цветковић. 
Осим истакнутих чланова ОО Ћуприја, изборној скупштини 
ПУПС присуствовали су и гости из других општинских одбора 
у Поморављу, а највећу част својим присуством указали су им 
коалициони партнери – председник општине Ћуприја и ОО СНС 
Нинослав Ерић, заменик председника општине Илија Пауновић, и 
председник СО Ћуприја и секретар ОО СНС Бранимир Тазић. 
“Наша сарадња са локалном самоуправом у чијем раду активно 
учествујемо је заиста одлична, а надамо се да ће финансије за 
наредну годину дозволити реализацију нашег предлога да се

ћупријским пензионерима са најнижим примањима на локалу 
исплати једнократна новчана помоћ”, објаснио је Славко 
Цветковић.

За председника ОО ПУПС поново је именован досадашњи 
председник Славко Цветковић, а функцију потпредседника 
и надаље ће вршити Драгослав Ђукановић, Аника Ристић 
и Мирослав Спасић.      

Одржана изборна скупштина ПУПС-а
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Друштво пчелара “Раваница-Немања” организовало је предавање 
за своје чланове и госте из других поморавских пчеларских 
удружења, пето по реду у овој години. Последња едукација за 
2018. за тему је имала узгој матица, о коме је говорио Милутин 
Петровић, потпредседник Савеза пчеларских организација 
Србије. Подршку развоју пчеларства и омасовљавању друштва 
“Раваница-Немања” својим присуством исказали су Бранко 
Милојевић, помоћник председника општине Ћуприја, и Татјана 
Зејак, координаторка групе за привреду и пољопривреду 
при Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални 
економски развој општине Ћуприја. Честитајући ћупријским 
пчеларима на уједињењу и формирању јединственог друштва, 
Бранко Милојевић осврнуо се на резултате канцеларије за 
пољопривреду у протеклих годину дана, и чињеницу да је ово 
тело, први пут откада постоји, у 2017.  субвенционисало 44 
пољопривредна произвођача, а закључно са 2018. укупно 80 
пољопривредних газдинстава којима је општина Ћуприја покрила 
трошкове камате наменских краткорочних кредита. 
“Ја сам врло задовољан пре свега зато што смо успоставили систем 
подршке пољопривредницима у општини Ћуприја који раније 
никада није постојао. Тек пред крај 2017. смо расписали јавни 
позив за субвенционисање камата пољопривредних кредита, 
али је то директан резултат вишемесечне борбе да се у оквиру 
општинског фонда за пољопривреду, који није правно лице 
већ постоји као буџетски фонд, усвоји програм за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за који 
је потребна сагласност Владе Србије, а затим и СО Ћуприја”, 
нагласио је Милојевић.          
Улога канцеларије за пољопривреду јесте пре свега да се труди да 
од Министарства пољопривреде извуче што више средстава за вас, 
крајње кориснике. Други врло важан вид помоћи је финансијска 
подршка локалне самоуправе, коју много ефикасније можете 

добити ако се организујете и јасно формулишете своје потребе, 
које ће нама предочити председник удружења, објашњава 
Бранко Милојевић апелујући на пчеларе да буду активнији када 
је у питању коришћење погодности. 

“Што се тиче инвестиције у физичку имовину пољопривредног 
газдинства (у овом случају набавку пчеларске опреме), која 
представља напреднију меру у односу на финансирање камата 
кредита, у 2018. години уз помоћ локалне самоуправе могла 
се финансирати набавка кошница, ручних и електричних 
центрифуга, те топионика за восак. Морам да вас критикујем зато 
што се много људи распитивало, а на крају смо имали само једног 
пријављеног на конкурс. Надам се да део проблема није лежао у 
компликованој папирологији, али ћемо се свакако трудити да у 
2019. поступак још упростимо.” 
Бранко Милојевић нагласио је и то да је једини сигуран пут за 
остваривање права на субвенције чланство у некој произвођачкој 
организацији - у случају ћупријских пчелара у удружењу 
“Раваница-Немања”, а затим и у Савезу пчеларских организација 
Србије као кровној организацији у овој области.  

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ПРИМЕР ДОБРЕ САРАДЊЕ
Предавање за пчеларе 
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У 2019. години већа подршка локалне самоуправе у суфинсирању пројеката из области пољопривреде
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ИЗЛОЖБА РУЧНОГ РАДА И СЛАВСКИХ КОЛАЧА
Актив жена “Наше златно доба” организовао новогодишњи базар 

преко Цреваријаде, такмичења “Изађи 
ми на теглу”, до новогодишњег базара 
којим је заокружен циклус активности 
у 2018. Круна овогодишњег рада био је 
позив Туристичке организације за учешће у 
емисији “Шареница”, као део тима који ће 
представљати општину Ћуприја.
Према гласовима учесница и посетилаца, које 
су констатовали и чланови комисије базара, за 
домаћицу која је направила најлепши славски 
колач проглашена је Ружица Марковић, друго 
место припало је Младенки Анђелковић, док 
је трећепласирана била Мица Ивић. Даме из 
Актива жена “Наше златно доба” поручиле 
су да ће и у наредном периоду организовати 
мноштво догађаја који ће обогатити годишњи 
програм манифестација у нашем граду. 

У организацији Актива жена “Наше златно 
доба”, у хали спортова “Ада” приређен је 
новогодишњи базар. Продајна изложба 
употребних и декоративних рукотворина 
и такмичарска изложба славских 
колача, осим ћупријских “златних” дама 
окупила је њихове гошће из комшијских 
удружења, али је и привукла посетиоце 
који су са нарочитом радозналошћу 
загледали славске колаче и гласали за 
своје фаворите.
“На базару су изложени радови наших 
чланица које су по традицији некада 
правиле наше мајке и баке. Заступљен 
је вез, хеклање, плетење – рад који 
излажемо на свим нашим наступима, 
са циљем да ту традицију сачувамо од 

заборава и представимо младима”, каже 
Мирјана Здравковић, председница Актива 
жена “Наше златно доба”.
“Заиста смо поносне што имамо овако 
добар одазив. Има укупно 17 такмичарских 
славских колача и већ је очигледно да 
комисија неће успети лако да се одлучи. 
Трудимо се да на неки начин дочарамо ту 
старину која је красила трпезу и дом наших 
предака”, објашњава Вида Дабић, заменица 
председнице овог удружења.
Актив жена “Наше златно доба” редовни 
је учесник свих дешавања у граду која 
имају предзнак традиционалних - од 
Видовданских свечаности у оквиру којих 
су чланице ове године организовале прву 
званичну смотру традиционалног веза, 

ТАЈЛАНЂАНКА У ГИМНАЗИЈИ

храна. 
“Тренутно ми не недостаје ништа осим хране. 
На Тајланду једемо јако зачињено, а овде 
није тако. Пробала сам скоро сва типична 
српска јела, а највише ми се свидео бурек. 
Морам да кажем да ваш језик није баш лак за 
учење. За сад знам да кажем “хвала”, “гладна 
сам”, “спава ми се”, а надам се да ћу до краја 
школске године да га савладам довољно 
за конверзацију. Моји домаћини су веома 
гостопримљиви, заволели су ме, а и ја њих.” 
Пенг ће боравити у Ћуприји све до краја 
ове школске године, а сигурна је да ће јој 
Ћупричани, који је већ зову “наша Пенг” 
остати у лепом сећању. 

Седамнаестогодишња Пафада Сингафан, 
или надимком Пенг како је зову њени 
нови професори и другари из разреда, 
у Ћуприју је стигла са Далеког истока у 
оквиру програма културне размене.
“Ово је други пут да у Гимназији имамо 
ђака из неке стране земље. Прошле 
године је то био ученик из Италије 
који је у Ћуприји такође боравио девет 
месеци. Све је кренуло од тога да је једна 
наша ученица изабрана за културну 
размену на конкурсу који за децу својих 
запослених спроводи “Banca Intesa”. Док 
је она била у Фиренци њени родитељи су 
прихватили да угосте дете из Италије и 
тако смо се ми овде у Ћуприји дружили 
са Ђованијем. Та ученица је пожелела 
да поново буде нечији домаћин, и тако 
је од краја августа наша суграђанка  
Тајланђанка Пенг”, објашњава Оливера 
Нешић, професорка енглеског језика и 
разредни старешина 3/1.
Циљ програма културне размене чији је 
део наша школа јесте да ученици посете 
нове земље, упознају се са локалним 

начином живота и културом, и наравно 
да науче језик земље домаћина. Пенг је, 
осим тога, у обавези да похађа наставу и 
буде оцењена из пет предмета, објашњава 
професорка Нешић.
“У питању су српски језик, страни језик, 
по једна природна и друштвена наука по 
избору, и још један предмет за који она 
процени да ће моћи да га одговара за оцену 
на српском. Има земаља које учествују у 
разним програмима културне размене али 
не признају оцене добијене у том периоду 
већ траже да се та школска година обнови. 
На срећу, на Тајланду ће прихватити 
сведочанство које ће Пенг у Гимназији 
добити у јуну.”  
Србија је прва земља ван азијског 
континента у коју је отпутовала, а након 
три месеца боравка у Ћуприји Пенг каже 
да се још навикава на наш начин живота, 
који се јако разликује од оног на Тајланду, 
где се , рецимо, у школи носе униформе, 
а девојчицама у средњој школи није 
дозвољено да фарбају косу. Једна од ствари 
које за њу представљају највећу егзотику је 

У одељењу 3/1 ове школске године је и једна Тајланђанка
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Као седиште културног и уметничког развоја градова, библиотеке 
су деценијама утицале на културни идентитет шире друштвене 
заједнице. Читаонице као институције културе настају у времену када 
књига и писана реч све више продиру у шире слојеве друштва, које 
своје потребе за знањем и информацијама остварује преко разних 
читалачких клубова. Тако је и у Ћуприји по угледу на развијеније 
градове, 1868. године  основано прво читалиште.
”Благодарећи Антонију Пеливановићу, ондашњем великом 
књигољупцу и рођеном Ћупричанину, варош на Морави пре равно 150 
година добија прво читалиште. Читаоница је у континуитету радила 
десетак година, при чему је набављала 22 наслова периодичних 
публикација, а не тако велики књижни фонд користило је око 50 
чланова. Читаоница престаје са радом 1888. године, а две деценије 
након тога, 1910. године у Ћуприји се отвара прва јавна библиотека. 
Циљ оснивања јавне библиотеке био је да усавршава умне особине 
својих чланова и развија љубав према свему што је лепо, корисно 
и узвишено, и тежи остварењу националних српских задатака”, стоји 
у оснивачком документу библиотеке. Током бугарске окупације 
библиотека је у потпуности уништена, а нова градска библиотека 
основана је 1930. године. Тек након окупације, тачније, 25. марта 
1946. године,  Ћуприја добија прво градску а затим и народну 
библиотеку, која данас носи име академика Душана Матића, говори 
историчар Нинослав Станојловић.
У минулих 150 година ова установа културе прешла је пут од месног 
читалишта до самосталне библиотеке, и данас се може похвалити 
књижним фондом који премашује 60 хиљада наслова и са око три 
хиљаде чланова који користе библиотекарске услуге. 
Оно што ћупријску библиотеку разликује од свих других у Србији је 
легат – спомен соба Душана Матића у којој је смештен део његове 
заоставштине. Ту је пре свега инвентар из његовог радног кабинета, 
уметничке слике и цртежи, његови лични предмети и књиге из 
његове библиотеке.
У знак сећања на живот и дело Душана Матића, сваке године 
у септембру месецу одржавају се “Матићеви дани“, културна 
манифестација на којој се најбољем младом песнику Србије до 27 
година за прву збирку песама додељује престижна награда “Матићев 
шал“. Поред Одељења за одрасле, Одељења стручног и научног 
фонда  и Дечијег одељења, библиотека је нарочито поносна на фонд 
литературе у Завичајном одељењу где се баштини, обрађује, издаје 
на коришћење и публикује  завичајна грађа, коју чини све оно што 
се својим садржајем односи на територији општине Ћуприја. Кроз 
популаризацију овакве библиографске грађе свакако се постиже 
очување вредног наслеђа једне територије за генерације које долазе, 
подиже се свест о култури, историји и личностима које су обележиле 
једну локалну заједницу.
Из садржаја културно-образовних делатности коју библиотека 
промовише посебна пажња посвећује се најмлађој популацији, а 
све са жељом да се код деце у најранијем периоду развије љубав 
према књизи и читању. Народна библиотека “Душан Матић” данас 
је савремена, динамична и умрежена установа, како по грађи коју 
прикупља, начину на који је чува, обрађује и даје на коришћење, 
тако и по савременим технологијама које користи за промоцију и 
комуникацију са корисницима. 

БОГАТ ПРОГРАМ У ЧАСТ 
ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА
150 година од оснивања првог читалишта у Ћуприји Народна 
библиотека “Душан Матић” обележила је свечаном академијом и 
концертом. 29. децембра 1868. године захваљујући личном залагању 
Антонија Пеливановића – касационог судије, народног посланика 
и културног делатника пореклом из Ћуприје, у малој вароши на 
Великој Морави, знатно пре него у неким другим већим градовима, 
отворена је прва библиотека чији су почеци можда били скромни, 
али данас, век и по касније, с пуним правом носи епитет савремене 
установе културе, која своју делатност свакодневно модернизује 
и унапређује, рекла је у свом поздравном обраћању Љиљана 
Ђорђевић, директорка Народне библиотеке “Душан Матић”.       
Библиотека у Ћуприји основана је исте године када и читалишта у 
Краљеву и Ваљеву, у тренутку када се нашом земљом, која је још 
увек била под отоманском окупацијом, ширио талас глади за 
читањем и књигом као неопходним условом слободе, глади за 
интелектуалном надградњом која нам данас недостаје, поручио је 
др Драган Хамовић, посебни саветник министра културе.
“Тада се Србија темељила као модерна држава и установа читалишта 
је био један од јасних знакова решености да се изађе из дотадашњих 
уских оквира преживљавања. Није улога библиотеке другачија ни 
данас, када се чини да смо далеко одмакли у развитку. У нечем 
одмакли јесмо, у понечем пак заостајемо. Најпре заостајемо у 
духовној и умној жеђи које су имали наши преци. Књига као поуздани 
извор сазнања, и то не књига са данашње површне и шарене 
пијаце културне индустрије, него књига као плод удубљавања у 
човека, његов простор и време, који библиотеке похрањују у својим 
фондовима, сада представља још снажнији ослонац за одржање у 
овом захукталом и дехуманизованом свету.”       

          
Ове године за нај читаоце проглашене Лана Вучинић, Светлана 
Влајковић и Анђела Петровић са Дечијег одељења, те Кристина 
Чолић, Драган Ђукановић, Јована Богосављевић и Марија Милетић, 
највреднији читатељи са Одељења за одрасле у 2018. години, а сви 
они награђени су, а како другачије него књигом. 
Народна библиотека “Душан Матић” прогласила је и победнике 
литерарног конкурса “Моја библиотека”, а једногласном одлуком 
стручног жирија у категорији ученика од првог до четвртог разреда 
најбољи је био рад Дуње Јањић, ученице одељења 4/3 у ОШ “13. 
октобар”, док су у конкуренцији старијих основаца прво место 
поделили Никола Милорадовић, ученик 8/4 из подручног одељења 
ОШ “Вук Караџић” у Крушару, и Матеја Радевић, ученик 8/1 у ОШ 
“13. октобар”. 
Свечаност обележавања 150 година постојања библиотеке у Ћуприји 
заокружена је концертом класичне музике, а нумере из неких од 
најпознатијих опера Волфганга Амадеуса Моцарта богатим музичко-
сценским наступом дочарали су вокални солисти Јелена Станојевић 
Качавенда и Предраг Качавенда. 

ТРАДИЦИЈА КОЈА ОБАВЕЗУЈЕ
Библиотека “Душан Матић” обележила 150 година од оснивања првог читалишта ћупријског
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“укалупи” можда неки посебан дар те деце 
не буде развијен до максимума, тако да 
ми покушавамо да све то лепо уклопимо, 
пре свега на радост ученика а онда и 
нас, професора и руководилаца”, каже 
директорка Данијела Јовић
Она је истакла да је Школа за музичке 
таленте најбоље пласирана школа на 
такмичењима гудача у нашојземљи, а на 
интернационалним такмичењима ученици 
редовно постижу врхунске резултате.
Ученици Школе за музичке таленте су и 
амбасадори своје земље. Прошлогодишњи 
наступ у америчком Конгресу, на Дану 
молитве за Србију, то најбоље потврђује. 
Слично је било и на недавном гостовању у 
Кини, где су представљали Ћуприју и Србију.
Школа за музичке таленте јединствена је 
установа у нашој земљи. По свом наставном 
плану и програму има за циљ да музички 
надарену децу, уз помоћ посвећених 
педагога, образује у професионалне 
музичаре. Током десетогодишњег 
школовања чланови ове велике музичке 
породице живе у условима интернатског 
смештаја и савладавају интензиван програм 
музичке и општеобразовне наставе.   

“Увек је најтеже наступати у свом граду. 
Одговорност је била велика али се надам да 
смо испунили очекивања публике”, рекла је 
Данијела Јовић, директорка Школе за музичке 
таленте, након свечаног концерта поводом 
45 година постојања и рада ове јединствене 
установе у Србији.
Те 1973. године на иницијативу професора 
Лазара Марјановића и професора Јована 
Ракића основана је школа за посебан развој 
музички даровите деце. Након 17 година рада 
школа добија статус уникатне, а затим и школе 
од посебног значаја за Републику Србију.
Ученици Школе за музичке таленте још 
увек свирају истим жаром и еланом, веома 
инспиративно, сугетивно, а опет лако и 
заводљиво. Њихова музика прија уху, а појава 
на сцени плени младалачком снагом која 
сваког тренутка комуницира са публиком. 
Школа за музичке таленте је једна велика 
породица која је у свет послала преко 
250 ученика. Они су даљи музички развој 
наставили у земљи или иностранству, 
свирајући у многим престижним оркестрима 
и филхармонијама широм Европе и Америке. 
У школи расту и образују се деца од шест до 
осамнаест година. Поред ученика из свих 
крајева Србије, у школи је тренутно и двоје 
ученика из Хрватске и Босне и Херцеговине.
“Школа напредује и уређује се. Опет, 
треба задржати и малу ноту уметничке 
импровизације и слободе, јер ако се све 

ТРАДИЦИЈА, УМЕТНИЧКА 
ИМПРОВИЗАЦИЈА И СЛОБОДА

Школа за музичке таленте прославила 45 година постојања

Ћупријски таленти још увек свирају истим жаром и еланом, веома инспиративно, сугетивно, а опет 
лако и заводљиво. Њихова музика прија уху, а појава на сцени плени младалачком снагом која сваког 
тренутка комуницира са публиком 

Ово престижно признање додељено 
им је на овогодишњој Генералној 
скупштини Алијансе за мождани удар 
S.A.F.E. која је одржана у Берлину. 
Поред удружења из Србије награде су 
уручене удружењима, припадницима 
Алијансе из Турске, Шпаније, Хрватске, 
Португала, Исланда и Кипра. 
Ова награда показатељ је да по питању 
идеја и активности које спроводимо у 
домену нашег удружења не заостајемо 
за развијенијим земљама Европе. 
Истовремено, она представља велику 
част, мотивацију, али и обавезу да не 
посустанемо у даљем раду - нагласили 
су представници удружења грађана 

“Мождани удар”. Генералној скупштини 
Алијансе за мождани удар ове године 
присуствовало је више од 100 делегата 
и партнера из читаве Европе.

УСТАНИ И ПОБЕДИ
Високо признање Генералне скупштине S.A.F.E.
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Удружење грађана “Мождани удар” из Србије добитник је признања 
за допринос борби против можданог удара, подршку особама са 
можданим ударом и њиховим породицама током 2018. године. 
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Кад прочитате и последњу страницу 
романа “Поглед твој је поглед мој...“, 
схватићете зашто је једна прича упорно, 
годинама одбијала да буде омеђена 
корицама. 
Овај психолошко-љубавни роман у својој 
основи има исконски комплексну тему 
љубави, смештену између фикције и 
стварности. Једне која са собом носи 
чистоту, једноставност и лепоту искрених 
осећања и снова, друге која подсећа да 
“Има времена за све, само се мора бити 
свестан времена.” 
Комплексан и узвишен првенац ауторке 
Иване Лекић, који је изашао у издању 
Књижевне омладине Србије, изазвао је 
велику пажњу љубитеља писане речи 
у граду на Црници, на промоцији на 
којој су погледи говорили више од речи. 
”Моменат који је био пресудан да овај 
роман угледа светлост дана и нађе свој пут 
до читалаца био је када сам ликове из свог 
романа почела да препознајем у стварном 
свету. Ти свакодневни ликови били су 
мотив писања и на крају, мотив да прича 
која је прерасла у роман буде објављена”, 
рекла је ауторка.
У првом плану романа је имагинарна 
потрага за “алтер егом”, неким сродним 
бићем које ћемо да волимо пуним 
плућима и које ће бити наша потпора 
и наша снага. Са друге стране, кроз 
роман се преплићу и све социјалне теме, 

свакодневица нашег друштва и статус 
младог образованог човека у савременом 
друштву. Истовремено, ауторка нас води 
на пропутовање кроз свет природних 
лепота наше земље, осликаних најлепшим 
сликарским бојама и мирисом цвећа. 
Такве речи, на платно слика које илуструју 
роман, пренео је неко уз чије је сликарске 
скуте и мирис боја и терпентина одрастала 
и сама ауторка романа - њен отац, сликар 
Боро Лекић.
Само они који су довољно одважни да 
прате свој сан, су они који обликују свет. 
Ивана је свој имагинарни свет обликовала 
речима и бојама. Овај реални, обојили су 
и боје погледи мајчиних очију са корица, 
поглед иза штафелаја и крај срца. “Да, 
чекаћу, а у међувремену ћу живети и 
имати доста паметнијих ствари које ће 
ме окупирати... И још дражих бића”, 
закључује ауторка романа.  

уметничко опредељење графика, себе 
проналази и у другим техникама. Ништа 
мање успешно бави се и фотографијом, коју 
често користи као основу за реализацију 
својих идеја – сматра ликовна критика.

Јелена Јованчов вишеструка је добитница 
престижних награда и признања која се 
додељују истакнутим графичарима. 
До сада је имала 20 самосталних изложби, 
а учествовала је и на преко 230 селективних 
националних и међународних изложби. 
Од 2017. године има статус самосталног 
уметника. 

У галерији градског музеја “Хореум Марги - 
Равно” током децембра били су изложени 
радови Јелене Јованчов, уметнице из 
Црне Горе. “Илузивна стварност” се бави 
феноменом стварности, коју ауторка 
посматра кроз призму рефлексије. Ово 
је њено прво самостално излагање у 
Ћуприји, а изложени радови настајали 
су периоду од 2010. до 2017. године. 
“Поставку чине 22 графике које су 
углавном рађене комбинованом техником 
дубоке штампе, мецотинте, акватинте, 
бакрописа и других техника, али су 
истовремено заступљене технике високог 
линореза.Тематски, радови су везани за 
рефлексију или одраз у води, док посебну 
целину чини подциклус бродова”, истакла 
је ауторка.
Комбинујући различите технике Јелена 
Јованчов помоћу линије дефинише и 
организује композицију. Колорит је 
саздан од суптилне валерске градације 
финог тонског нијансирања, а цртеж 
одише посебном финоћом. Иако је њено 

Роман првенац ауторке Иване Лекић представљен 
параћинској читалишној публици 

ИЛУЗИВНА СТВАРНОСТ 
Изложба графика Јелене Јованчов

РПГ

КОНКУРЕНТНИ НА 
ТАКМИЧЕЊИМА

Ученици ШОМО “Душан Сковран” 
одржали су традиционални 
новогодишњи концерт. Пред 
препуном салом млади певачи 
и инструменталисти на клавиру, 
хармоници и дувачким инструментима 
још једном су потврдили реноме који 
ова школа има у Србији.
“Из године у годину наши ученици 
бележе све боље резултате на 
такмичењима у земљи. Година 2018. 
може се сврстати у ред тешких, а опет 
је једна од најбољих у низу који траје, у 
историји школе дугој 65 година”, истакао 
је директор школе Горан Стаменковић. 
Захваљујући средствима локалне 
самоуправе и донацији господина 
Тарика Еламрија школа је богатија за 
две такмичарске хармонике. Директор 
Стаменковић је нагласио да ће до краја 
2019. захваљујући локалној самоуправи 
и пријатељима из Аустралије у школу 
стићи још две хармонике. 

Школа је, као и протеклих година, 
наградила најбоље ученике, наставнике 
и сараднике.

ШОМО “Душан Сковран” 
богатија за две нове хармонике

Горан Стаменковић, директор: 
“Са овим инструментима и још 
два, које очекујемо до краја 
2019. године, постизаћемо још 
боље резултате”

РПГ

 
ПОГЛЕД МОЈ
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ПОСАО ЧАСОВНИЧАРА ЈОШ УВЕК ЖИВИ

РПГ

Одржана прва радионица о старим занатима

Ученици ћупријских основних школа 
присуствовали су првој радионици о 
старим занатима, одржаној у Народној 
библиотеци “Душан Матић”. За почетак 
тема је било занимање часовничар, а о 
овом лепом и занимљивом, али готово 
заборављеном занату школарцима је 
говорио познати ћупријски часовничар 
Синиша Ђурић, чија је породица 
изнедрила три генерације сајџија.

“Ја се послом часовничара бавим откад 
знам за себе, пуних 38 година, а наследио 
сам га од свог оца. Сећам се да сам као 
млад прво морао да очистим кутије сатова, 
па тек онда да добијем дозволу да изађем 
у град. Данас у нашој радњи у центру 
града ради мој син, трећа генерација 
часовничара у породици Ђурић.”  
Уз пуно питања и знатижељних погледа 

ка часовничарском алату и старинским 
сатовима, присутни малишани понешто 
су научили о професији која им као 
припадницима савремених генерација није 
нимало блиска.
“Много њих ме питало да ли је бољи 
механички сат или дигитални, попут оних 
који се данас већином носе. Одговорно 
тврдим да никада неће бити направљен 
бољи сат од механичког. Ако узмете један 
кварцни сат и само га ставите на магнет, 
тај сат ће да стане, зато и није могуће 
користити га у свемиру. Технологија израде 
механичких сатова је једноставно другачија 
и поузданија.”     
У данашње време није баш једноставно 
бавити се послом часовничара, пре свега 
зато што су алат и делови механизма скупи и 
морају да се наручују из иностранства, а онда 
и зато што се потражња за производима 
и услугама из ове делатности знатно 
смањила. Ипак, мислим да као занимање 
има перспективу, јер ће часовничари и 
јувелири увек бити потребни, закључио је 
Синиша Ђурић.
“Једна од скупљих машина је виброграф 
помоћу ког се регулише тачност сата 
након поправке, пре него што се врати 
муштерији. Све је мање сатова у оптицају 
па га све ређе користимо, али посла ипак 
има тако да морамо да будемо опремљени 
одговарајућим алатима које најчешће 
набављамо из Швајцарске и Немачке. И 
наша земља је некада имала Индустрију 
сатова “Инса” која је запошљавала пуно 
младих људи, и штета је што то више не 
постоји.” 

ТРИБИНА “КЊИЖЕВНОСТ И МУЗИКА” 
Веза између књижевности и музике је једна од  најстаријих спона у историји уметности 
која траје до данас и која се најјасније огледа у соло песми као жанру који обједињује 
написане стихове и компоновану мелодију да то није никакав баук. Соло песма 

није оперско певање. Опера је вокално-
инструментално-сценско дело које је 
написано као и свака друга позоришна 
представа која иза себе има драмски 
текст, а соло песма је самостална форма 
изражавања, поезија преточена у музику.”       
Трибина “Књижевност и музика” део је 
наших активности у децембру, а овог 
месеца започећемо и једну лепу праксу, 
серију радионица о старим занатима, 
каже Љиљана  Ђорђевић, директорка 
библиотеке.  
“Те радионице намењене су деци 
коју желимо да упознамо са неким од 
занимања која данас више не постоје или су 
у изумирању, а некада у била врло тражена 
и потребна. Сваког последњег четвртка 
у месецу дружиће се са представницима 
једног старог заната, и од њих лично чути 
како изгледа бити часовничар, млинар, 
опанчар или обућар.”  

То је основна мисао истакнута на трибини 
“Књижевност и музика”, која је за ученике 
основних и средњих школа одржана у 
Народној библиотеци “Душан Матић”.
Спој књижевног и музичког дела у 
виду соло песме јавља се у периоду 
романтизма, у раном 19. веку, али корене 
вуче из много даље прошлости, каже 
Марија Костић, музиколог.
“Та веза је видљива већ код првих опера 
крајем ренесансе и почетком барока, 
где се радило на спајању мелодије са 
неким књижевним делом, у то време са 
старогрчким митом. Пуно је дела која 
дословно преносе књижевни текст, али 
и оних где либретиста, односно писац 
сценарија за оперу, неко литерарно дело 
узима као предложак, користећи његове 
ликове, мотиве и радњу као основу коју ће 
касније адаптирати.” 
С обзиром да сам за слушаоце имао 

децу, мој циљ је био да им књижевно-
музичку повезаност представим на што 
једноставнији начин, објашњава Предраг 
Качавенда, професор соло певања у ШОМО 
“Душан Сковран”.

“Књижевност и музика су две комплексне 
уметности које деци школског узраста могу 
да буду стране јер се код нас то не цени 
као у свету, а ја сам желео да им покажем РПГ

Ћуприја и ове године учествује 
на такмичењу “Србија у ритму 
Европе” 

ФИНАЛЕ У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Након одржане аудиције у Ћуприји 
наш град ће ове године на највећем 
дечијем музичком такмичењу у Србији 
представљати трио у саставу Ирена 
Симовић, Николина Живковић и Тијана 
Милошевић. Девојчице из Ћуприје 
надметаће се са представницима 20 
градова из читаве Србије, а сваки град

представљаће једну од европских 
земаља. Манифестација “Србија у ритму 
Европе” има десетогодишњу традицију 
и подржана је од стране земаља Европе, 
Израела и Аустралије.
Такмичење је намењено ученицима 
основне и средње школе која поседују 
таленат за певање и плес. Одабрани 
учесници имаће прилику да свој таленат 
усаврше уз помоћ професора продукције 
“Србија у ритму Европе”, а припреме ће 
трајати шест месеци. Финално такмичење 
биће одржано у  јуну ове године у Врњачкој 
бањи, општини која је прошлогодишњи 
победник такмичења. РПГ
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ВЕЛИКИ БРОЈ ЕКИПА И КВАЛИТЕТНЕ УТАКМИЦЕ
Турнир у футсалу оправдао очекивања

РПГ

КРУШАРЦИМА НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊА

Прве лиге који је судио и неколико утакмица 
Супер лиге. 

Фудбалски савез Поморавског округа 
прогласио је најуспешније спортске 
колективе и појединце у 2018. години. 
За клуб који је највише учинио на 
побољшању инфраструктуре спортског 
објекта проглашен је ФК “Моравац 2015” 
из Крушара. Титулу најбољег стрелца 
у протеклој години понео је Ивица 
Петровић, голгетер клуба из Крушара. 
Најуспешнији судија у протеклој години 
је Милош Милановић из Ћуприје, судија 

ФС Поморавља прогласио најуспешније спортске колективе у 2018.

Освајач шестог Зимског турнира у футсалу 
је екипа “Синд”, која је у узбудљивој и до 
самог краја напетој утакмици савладала 
“Мењачницу Кеш” резултатом 1:0. Тим који 
је од елиминационе фазе такмичења почео 
да се издваја квалитетом и специфичном 
игром базираном на мудрој одбрани и 
максималном коришћењу сваког ударца 
у оквир гола, двоструким првацима током 
већег дела утакмице није дозволио да 
напусти свој казнени простор, тако да су 
домаћи “Кешери” ове године морали да 
се задовоље звањем вицешампиона, док 
је треће место припало екипи “Фонтана 
студио Росуља”. У категорији ветерана прво 
место освојила је екипа “Апотека Пинус”, 
која је победила екипу “Агро Весна” 
резултатом 2:1, док је треће место заузела 
екипа “Дерби”. 
Најбољи стрелац турнира био је Владимир 
Ристић из четвртопласиране екипе “Дизајн 
студио”, најбољи голман Миладиновић 
који је чувао мрежу “Мењачнице Кеш”, 
док је признање најбољег играча турнира, 
очекивано, понео Бразилац Талес Феитоза, 

играч екипе “Синд”.
Фонд награда и традиција оганизације 
турнира привукли су велики број 
квалитетних екипа, састављених од 
врхунских играча ове све популарније игре. 
Мегдан у финалу а пуним правом поделили 
су српски репрезентативац, Ћупричанин 
Денис Рамић, и бразилска атракција Талес. 
Екипа “Синд”, састављена од футсалских 
“легионара”, наишла је на тврд орах. 
Ћупричани, који су на турнир дошли са 
предзнаком двоструког шампиона и 
стандардно јаким саставом, храбро су се 
борили до краја, али је “Синд” успео да 
сачува минимални резултат и дође до 
прижељкиваног трофеја и новчане награде 
од пола милиона динара.Тако је након две 
узастопне победе на турниру “Мењачница 
Кеш” предала трон гостима из Београда. 
Међу играчима највећу пажњу без сумње 
је привукао симпатични Бразилац Талес, 
који наступа за крагујевачки “Економац”, 
а у Ћуприји је бранио боје екипе “Синд”, 
састављене махом од играча “Економца” и 
чланова футсал репрезентације Србије.

“Одлично смо играли током целог турнира 
и заслужено победили. Јако ми је драго што 
сам проглашен за најбољег играча, поготово 
што сам имао прилику да заиста уживам 
у игри. У финалу је било доста драме али 
то и не чуди јер је футсал драматична игра 
у којој се смењују напади и контранапади 
на обе стране терена. Зато је и узбудљив, 
спорт са доста страсти, који истовремено 
тражи пуну концентрацију. Ми смо били 
концентрисанији од противника и мислим 
да је то превагнуло”, рекао је након доделе 
пехара и медаља Талес Феитоза који је за 
Поморавски гласник открио да је заволео 
Србију, и да је зато, упркос чињеници да 
је од недавно власник грузијског пасоша, 
одлучио да са супругом и двојицом синова 
за сада живи у нашој земљи.
Кључ успеха сваког спортског такмичења, 
поред квалитета учесника и посећености, 
свакако је организација. Општи је утисак 
да је ћупријски Зимски турнир у футсалу 
испунио очекивања. Финалну утакмицу 
гледало је близу 1500 људи, а Иван Алексић, 
директор Установе за спорт спортски центар 
“Ада” захвалио се на подршци локалној 
самоуправи општине Ћуприја и бројним 
спонзорима. “Добили смо похвале од свих 
учесника турнира. Наш задатак је да из године 
у годину подижемо квалитет и организацију 
овог такмичења по коме смо већ познати 
широм Србије, што и чинимо. Захваљујући 
спонзорима и локалној самоуправи која је и 
ове године била покровитељ фонд награда је 
све бољи, а то, наравно, привлачи и врхунске 
такмичаре”, каже директор Алексић који 
је подвукао да ће наредне године фонд 
премија бити повећан за чак 100 хиљада 
динара, а све у жељи да ово такмичење 
постане најбоље у Србији и региону. РПГ

ИВИЦА ПЕТРОВИЋ, Извор Фејсбук

ФОТО АЛЛ СТУДИО
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АНЂЕЛА И АЛЕКСА НАЈБОЉИ У 2018.

Спортски савез Ћуприје доделио је 
признања најбољим спортистима, 
спортским радницима и колективима у 
2018. години. Комисија ћупријске куће 
спорта, уз сугестије грађана који су такође 
могли да дају своје предлоге, саставила 
је листу оних који су својим резултатима 
на спортским борилиштима, залагањем 
и педагошким радом завредели да носе 
звање најбољих за претходних 365 дана.
Одбојкашица Анђела Станковић и 
атлетичар Алекса Милановић најбољи су 
спортисти Ћуприје у 2018. години. Најбољи 
спортиста ван територије Ћуприје је 
одбојкаш Владан Ђорђевић.  
За најбољу спортску организацију 
проглашен је Аеро клуб “Ћуприја”, 
а Спортски савез одао је признање 
посленицима из области спорта у још седам 
категорија. Тако је награду за животно дело 
под називом “Да се не заборави” добио 
професор Милан Маја Џелатовић, за 
најбољег тренера проглашен је први човек 
стрелаца Слободан Јаковљевић, Славољуб 

Јовановић је најуспешнији професор 
физичке културе, а развоју школског спорта 
највише су допринели професори Зоран 
Ђорђевић и Микица Манојловић. 
Најуспешнија школа у области школског 
спорта је ОШ “13. октобар” из које је у 
систему школског спорта у 2018. години 
учествовало 300 деце, а  за освојене 
медаље на републичком такмичењу у 
школској атлетици Спортски савез наградио 
је младе атлетичаре Алексу Томића и Ђорђа 
Миладиновића.
Једно од признања отишло је у руке 
Владимира Васиљевића, општинског 
већника за спорт, културу и туризам, коме 
се Спортски савез за подршку и лично 
залагање захвалио као представнику 
локалне самоуправе и као појединцу. 
Већник Васиљевић овом приликом је 
рекао да ће општина Ћуприја у 2019. за 
рад спортских клубова издвојити чак три 
милиона динара више него лане, те ће 
укупна давања из градске касе за ове сврхе 
износити 15 милиона динара. 

ГОДИНА ЗНАЧАЈНИХ КОРАКА 
ЗА СПОРТ

Уз опаску да је индивидуално 
признање гест Спортског савеза који 
није очекивао, Владимир Васиљевић 
осврнуо се на допринос општинских 
власти развоју спорта у претходном 
периоду.
“Локална самоуправа у протеклих шест 
година помно прати спорт у Ћуприји у 
оном најбитнијем смислу, што ће рећи 
кроз пружање техничке и финансијске 
подршке раду Спортског савеза и Спортског 
центра “Ада”, али и кроз разне промотивне 
активности. Највећи пројекат у овој области, 
у чију реализацију смо се упустили почетком 
децембра, јесте изградња атлетског 
стадиона, која без сумње представља 
највећи подухват што се тиче спортске 
инфраструктуре у задњих пар деценија.” 
Већник Васиљевић додао је да ће 2019. 
генерално бити година великих послова у 
његовом ресору. “Најпре следи постављање 
тартан подлоге у Соколском дому, пројекат 
вредан 12 милиона динара који финансира 
Министарство омладине и спорта уз малу 
подршку општине Ћуприја, а затим израда 
пројектно-техничке документације за 
градску стрељану, затворени базен, нове 
тениске терене, те припрема документације 
за почетак изградње атлетске дворане, која 
стартује у 2020.”        

Додељена признања за спортисте године

РПГ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

РПГ

Владимир Васиљевић: Укупна давања из градске касе за потребе спорта у 2019. години износиће 
15 милиона динара 

Нинослава Ерића Атлетски центар Србије 
представљаће остварење сна о велелепном 
спортском комплексу какав град атлетике 
одавно заслужује, чијом изградњом ће 
се уједно створити услови за спортски, 
туристички и културни развој Ћуприје.

Рушењем западне трибине на градском 
стадиону почела је изградња Атлетског 
центра Србије, чија се вредност процењује 
на 140 милиона динара, и чија ће прва фаза, 
односно изградња атлетског стадиона, бити 
завршена до краја 2019. године - саопштено 
је из кабинета председника општине 
Ћуприја Нинослава Ерића.
У иницијалној фази приступило се 
рашчишћавању трибина будућег отвореног 
атлетског стадиона, на коме ће касније бити 
постављена тркачка тартан стаза и изграђена 
борилишта за друге атлетске дисциплине. 

Друга фаза предвиђа изградњу атлетске 
дворане, чиме би Атлетски центар Србије 
био комплетиран.
Поред општине Ћуприја у реализацији 
пројекта учествоваће Влада Републике 
Србије, Министарство омладине и спорта 
и Атлетски савез Србије, а према речима 
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Регионални сајам образовања “НОУ 
ФЕСТ 2019“ биће одржан 14. и 15. марта, 
у хали спортова „Ада“ у Ћуприји. 
Први дан „НОУ ФЕСТ”-а по правилу 
је резервисан за промоцију великог 
броја факултета и високих школа 
са свих универзитета у Србији. 
Сваке године број заинтересованих 
високошколских установа за овакав 
вид презентације расте. Другог дана, 
у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, биће одржан 
традиционални Сајам запошљавања, 
а своје образовне профиле и смерове 
представиће све средње школе са 
територије Поморавског округа. 
Неизоставни део сајма образовања 
чини велики број предавања и научних 
радионица, које су свих ових година 
традиција на НОУФЕСТ-у.

Регионални тим подршке за науку, 
образовање и уметност НОУ ТИМ 
прославио је 12. децембра шести 
рођендан. У протеклом периоду ова 
организација приредила је на десетине 
различитих догађаја у Поморављу, са 
заједничким циљем - да на интересантан 
и пријемчив начин широком 
аудиторијуму, а посебно основцима 
и средњошколцима, приближи науку, 
образовање и уметност. 
Неке од манифестација имају 
вишегодишњи континуитет попут  
„НОУ ФЕСТ”-а, највећег  сајма 
образовања у централној Србији, 
који по броју излагача и квалитету 
понуђених програма конкурише 
сличним сајмовима у престоници и 
већим градовима. Своје место код 
публике нашле су и манифестације 

попут “Европске ноћи истраживача“ 
и Фестивала науке, затим велики 
број предавања, фестивала, научних 
радионица и промоција. Музички 
надареним дечацима и девојчицама 
посебно се допао пројекат “Музика у 
пракси“. 
НОУ ТИМ чини седморо чланова из 
неколико поморавских градова, који 
своју снагу и окосницу деловања 
виде у сталном приливу великог броја 
волонтера и сарадника из многих  
школа и образовних институција 
са територије  Поморавског округа 
и шире. До сада је у различитим 
пројектима учествовало преко хиљаду 
волонтера, сарадника и колега.
Један од пројеката који је постао 
лична карта НОУ ТИМ-а је “НОУ ФЕСТ” 
сајам образовања. Ове године седми 

“НОУ Тим” прославио шести рођендан
ЗАНИМЉИВОСТИ


