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РАДОСТ ПРАЗНИКА УЗ УСКРШЊИ БАЗАР
Актив жена “Наше златно доба”

У сусрет највећем хришћанском празнику вредне и креативне даме 
из Актива жена “Наше златно доба” у холу Хале спортова “Ада” 
организовале су Ускршњи базар. На овој лепој манифестацији која је 
привукла припаднике свих генерација могла су се видети маштовито 
украшена ускршња јаја, предлози за празнично декорисање дома, 
али и разне украсне рукотворине. Најмлађим посетиоцима, који се 
Ускрсу највише и радују, поклањана су шарена ускршња јаја, а они 
нешто старији гласали су за најлепше.
“Ускрс је најзначајнији празник у хришћанској традицији и зато смо 
се потрудиле да се на овом нашем базару нађу пре свега ручно 
осликана и декорисана јаја, а затим везене, хеклане и плетене 
рукотворине које су неизоставни део сваке наше изложбе и 
манифестације. На тај начин их представљамо млађим генерацијама 
као један од симбола српског фолклора, а уједно се трудимо да их 
сачувамо од заборава”, каже Мирјана Здравковић, председница 
Актива жена “Наше златно доба”. 
Чланице Актива жена имају златне руке, а једна од њихових 
специјалности је вез. Овога пута њихови ручно везени јастучићи 
нашли су се на такмичарској смотри у Панчеву.
“Актив жена из Панчева је у оквиру ускршњих празника 
организовао такмичење у везењу јастучића са цветним мотивима. 
У пропозицијама конкурса је наглашено да такмичарски предмети 

треба да буду урађени техником бод за иглом тј. такозваним 
брзим везом, или пуњеним бодом. Цветни мотиви су најчешће 
заступљени на народној ношњи, али и на предметима које ми 
иначе правимо, тако да нам није било тешко да се уклопимо”, 
објашњава Вида Дабић.
Према гласовима посетилаца за најлепше ускршње јаје 
проглашен је рад Снежане Најдановић, другопласирана је била 
Нена Анђелковић, док је Гора Радојковић освојила треће место.
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ГРАДСКА ШКОЛА

о школском часопису “Авангарда”, који је 
проглашен трећим школским часописом 
у Србији у школској 2017/2018 години. 
Велика награда за предан рад професора 
као главног уредника и његових ученика, 
новинара. На сам дан прославе изашао је 
18. број “Авангарде”, која ће следеће године 
прославити четврт века од излажења првог 
броја.
У програму свечане академије наступили су 
бивши и садашњи гимназијалци спајајући 
прошлост, садашњост и будућност. 

Вера Николић
Ћупријска атлетска легенда Вера 
Николић била је ученица Гимназије. У 
изјави за “Поморавски гласник” рекла 
је да би се сада вратила у гимназијске 
клупе, јер је то време на њу оставило 
снажан, неизбрисив утисак. У јеку својих 
највећих атлетских успеха она је имала 
велику подршку професора и својих 
другова.

Зора Томецић
Још једна атлетска легенда Зора Томецић 
била је гимназијалка. Својих школских 
дана сећа се са сетом, јер јој се чини да 
су прошли брзо и били су испреплетани 
са њеним такмичарским обавезама. 
Ипак, то време се не заборавља. Са 
многим друговима и данас је у контакту 
и када се виде радо евоцирају успомене 
из Гимназије.

Велики јубилеј 110 година постојања 
ћупријска Гимназија обележила је свечано 
и радно. Жеља свих запослених у овој 
образовној установи била је да се дан 
школе прослави повезивањем прошлости, 
садашњости и будућности, па је у складу са 
тим конципиран и програм прославе која је 
трајала од 12. до 16. априла. Тако је и било.
Програм је отворила велика ретроспективна 
изложба фотографија, докумената и архивске 
грађе под називом “Гимназија 110 година 
постојања”, чија је поставка била у галерији 
музеја “Хореум Марги-Равно”. 

Нажалост, због лошег времена изостало је 
разгледање Месеца телескопима са градског 
трга.
Гимназијалци важе за врло свестране и 
креативне ученике. Драмска секција је 
само један сегмент њихових ваннаставних 
активности. За своје другове и грађанство 
више него успешно извели су представу 
“Које овде луд”, у режији професора Владана 
Цветковића. 
На свечаној академији директор Гимназије 
Дарко Миљанић је рекао да је кроз школу за 
ових 110 година прошло преко 500 наставника 

и око 10 хиљада ученика, углавном 
Ћупричана, па се Гимназија слободно може 
назвати градском школом. Миљанић је 
истакао да се школа  модернизује и прати 
савремене тенденције у образовању. 
За успешну сарадњу захвалнице школе 
добили су музеј “Хореум Марги-Равно”, ЗЗЈЗ 
“Поморавље”, Школа за музичке таленте и 
фирма “Quantox technology” из Чачка.
Посебан поклон, “ђачку књижицу почасног 
гимназијалца”, добио је академик Драгослав 
Михаиловић.
Професор Срећко Тимотијевић говорио је 

Поносни смо на преко 500 наставника и око 10 хиљада ученика, који су уградили себе у ову 
образовну установу - рекао на свечаној академији директор Дарко Миљанић

РПГ

“ФЕКА АУТОМОТИВ” ДОБИО 
ЗЕМЉИШТЕ ОД ОПШТИНЕ 
ЋУПРИЈА
Општина Ћуприја потписала је са турском 
компанијом “Фека Аутомотив” уговор 
о уступању грађевинског земљишта 
непосредном погодбом без накнаде. Реч 
је о парцели у индустријској зони, на којој 
ће турски инвеститор градити фабрику ауто 
расвете. Уговор су потписали Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја, и Танер Али 
Карслиолу, у име фирме “Фека Аутомотив”. 
Подсећања ради, ово ће бити трећа инвестиција 
турских компанија у Ћуприји, након отварања 
фабрике текстилних производа “Тибет мода” 
и поновног покретања узгоја товне јунади 
на Пољопривредном добру “Добричево” од 
стране компаније “О.П. груп“.

Обележено 110 година Гимназије

ФОТО: Душан Стаменковић
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“ЗАБОРАВИТИ НЕЋЕМО, 
ОПРОСТИТИ НЕ МОЖЕМО”
Обарањем рекорда по броју излагача, факултета и високих школа из земље, а затим и броју 
посетилаца, „НОУ ФЕСТ“ потпуно је заслужио епитет највећег сајма образовања у Србији

За 78 дана НАТО агресије Ћуприја је бомбардована два пута, 8. 
априла и 29. маја. Прво бомбардовање Ћуприје авијација НАТО 
је извела у 00.40 часова, 8. априла 1999. године, када је са 11 
пројектила разорен центар града. Тада је потпуно уништено 30 кућа 
и 70 станова у Булевару Војске Србије, у Улици Милана Топлице, 
Раваничкој и Нушићевој, а уз стамбене објекте уништени су или 
оштећени објекти Електродистрибуције, Робне куће “Меркатор”, 
Спортске дворане “Ада”, Основне школе “Ђура Јакшић”, водоводна 
мрежа у главној улици, а око 500 људи морало је да потражи нужни 
смештај. Друго бомбардовање Ћуприје извршено је 29. маја када је 
са 10 пројектила погођен строги центар града.  На срећу, људских 
жртава није било. 
“Тежак је ово дан, тешка су сећања на догађаје који нису смели 
да се догоде, а ипак су се десили. Једна мала земља одабрана да 
се на њу обруши најмодернија светска војна сила тог времена, 
демонстрирајући своју снагу и недодирљивост, прекршивши 
тиме међународно и хуманитарно право и постулате Женевске 
конвенције” , истакао је у свом говору Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја. “Зашто је њихов град бомбардован, то Ћупричани 
нису схватили, јер они који су то планирали су исувише добро знали 
да је ћупријска касарна испражњена, да у њој нема ни људи, ни 
технике. Та априлска и мајска ноћ биле су страшније од свих других. 

Авиони су свој товар наменили Ћуприји. 20 година касније у Бриселу 
и даље одбијају да признају да је бомбардовање 1999. године била 
агресија на једну суверену земљу. Ипак, данас је све више оних који 
признају да је бомбардовање било грешка”, рекао је председник 
Ерић. 
Пуковник у пензији Драгољуб Тубић, командант 152. мешовите 
артиљеријске бригаде, истакао је да је поред војних и цивилних 
објеката у граду, више од 200 пројектила у шест наврата пало на 
Пољопривредно добро “Добричево”, бомбардован је мост на Великој 
Морави код Мијатовца, Везирово брдо, Винорача. ”И поред свега 
тога, дух нашег народа и војске није ни једног момента пољуљан. 
Били смо спремни у том моменту да бранимо и одбранимо нашу 
земљу, јер друге немамо. Преживели смо 78 дана бомбардовања уз 
огромна разарања али без људских жртава, пре свега захваљујући 
сарадњи између цивилних структура и војске. Била је та ‘99. година, 
не поновила се. За све оно што су нам агресори урадили, можда им 
некада и опростимо, али да заборавимо никада.” 
Дану сећања на НАТО агресију поред представника Војске Србије 
и локалне самоуправе присуствовали су представници градских 
институција и многобројни грађани, док су на  комеморативној 
академији учествовали градски хор “Марги” и ћупријски песници. 

РПГ

“Документарна изложба фотографија о НАТО бомбардовању 
Ћуприје 8. априла и 29. маја први је јавни, медијски догађај који на 
овај начин доноси сећање на те дане, од пре 20 година. 
До сада оваквих или сличних изложби није било”, рекао је Ненад 
Јовановић, директор Установе културе, која се побринула за поставку 
у галерији бившег Дома омладине “Синђелић”. 

“Ради се о аутентичним фото записима из приватних архива, који на 
документаран, али и емотиван начин преносе стање Ћупричана тих 
дана. Ма колико оно било мучно, сећање на те дане је веома важно, 
нарочито за млађе генерације, како би схватиле сву безумност и 
страхоте рата”, поручио је директор Јовановић.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
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ДАНИ СТРАДАЊА, БОРБЕ И ПОНОСА
Запад нам до данас није опростио свој неуспех

НАТО агресија на СР Југославију 1999. године била је злочиначки чин

“НАТО агресија на СРЈ, односно на Србију, био је 
злочиначки чин извршен мимо свих међународних 
правила и права. Једна земља је одабрана да се на 
њу сјати најмодернија светска војна сила у то време, 
демонстрирајући своју снагу и недодирљивост, баш 
у време обележавања 50 година постојања алијансе” 
– речено је на трибини поводом 20 година од НАТО 
бомбардовања, коју је организовао Казнено-поправни 
завод Ћуприја у свом објекту на Ади.
Најпре је осуђеним лицима приказан документарни 
филм “Живота Ђурић - јунаштво, памћење”, који говори 
о мајору пилоту Животи Ђурићу из Давидовца код 
Параћина, који је погинуо бранећи своју отаџбину 
директно се супротстављајући НАТО авијацији.
О тешким данима НАТО агресије говорили су публициста 
Душан Стаменковић и генерал потпуковник  Љубомир 
Анђелковић. Гости трибине били су представници 
Удружења бораца отаџбинских ратова из Параћина и 
Бранислав Стојановић, директор параћинског музеја.

“МИЛОСРДНИ АНЂЕО” У БРОЈКАМА
Агресија НАТО на СРЈ, под званичним службеним називом “Савезничка снага”, 
почела је 24. марта, а завршена 10 јуна 1999. године. У рату је на страни Алијансе 
учествовало 19 држава чланица. Ако се урачунају и оне ван НАТО пакта које су 
уступиле своје писте и пружиле другу врсту помоћи, СРЈ је напало 26 држава. 
Укупна материјална штета у СРЈ, или прецизније у Србији, процењена је на 
више од 100 милијарди долара.
НАТО је током агресије уништио или оштетио 1 026 цивилних објеката. Потпуно 
је разорио седам индустријских и привредних објеката, 11 енергетских 
постројења, 38 мостова, 28 радио и ТВ репетитора, 470 км путева и 595 км 
пруга. Оштећено је 19 болница, 20 домова здравља, 18 дечијих вртића, 69 
основних и средњих школа, 29 манастира и 35 цркава.
Агресори су имали 743,8 милиона становника и државни буџет од 3 312 
милијарди долара, а СРЈ 11,5 милиона становника и буџет од 3,85 милиона 
долара.
НАТО је агресију започео са 464 летелице, а завршио са 1 040. Оне су лансирале 
више од 400 хиљада пројектила. СРЈ је гађана и са хиљаду крстарећих ракета. 
Укупна маса ових убојних средстава је око 22 000 тона. Српске снаге су од 24. 
марта до 10. јуна имале 753 погинулих: 589 војника и 172 полицајца. НАТО је 
убио око 2 000, а ранио око 10 000 цивила.
Главнокомандујући НАТО снага, генерал Весли Кларк, у последњем разговору 
са начелником Генералшатаба Војске Југославије, генералом Драгољубом 
Ојданићем, нагласио да ће бити поражен за два дана. На очај НАТО команданата 
ВЈ није капитулирала ни после 78 дана.  Официри Војске Србије подсећају да су 
укупни војни губици до краја агресије били мањи од једног процента људства, 
а две трећине ратне технике је било спремно за даљу борбу. Запад нам до 
данас није опростио свој неуспех – сложан је војни врх.
“Ми немамо законску обавезу, али нас морални чин обавезује да се сваке 
године сећамо НАТО агресије на СРЈ, односно Србију” - сагласни су чланови 
Удружења војних пензионера Србије.
“Суочили смо се са много надмоћнијим непријатељем који је деловао из 
ваздуха. Та борба је била неравноправна, али смо успевали да на разне начине 
доскочимо авионима четврте генерације силе НАТО пакта.  Било је тешко, али 
нас високи морал ни једног тренутка није напуштао” – говоре пензионисани 
официри.

БОМБАРДОВАЊЕ ЋУПРИЈЕ 
Прво бомбардовање Ћуприје авијација НАТО 
је извела у 00.40 часова, 8. априла 1999. 
године, када је са 11 пројектила разорен 
центар града. Тада је потпуно уништено 30 
кућа и 70 станова у Булевару војске, Улици 
Милана Топлице, Раваничкој и Нушићевој, 
а уз стамбене објекте уништени су или 
оштећени објекти Електродистрибуције, 
Робне куће “Меркатор”, Хале спортова “Ада”, 
Основне школе “Ђура Јакшић”, водоводна 
мрежа у главној улици... а око 500 људи 
морало је да потражи нужни смештај.
Друго бомбардовање Ћуприје извршено 
је 29. маја.  Главна улица од моста на 
Великој Морави до Микићевог моста, у 
дужини од два километра, била је сва у 
срчи, комадима црепа, цигле, малтера, 
а од силних детонација на зградама су 
били изваљени прозори и врата, на улицу 
избачени намештај, кухињски апарати, 
роба из продавница и бутика, померени 
зидови кућа и станова - присећа се тадашњи 
председник општине Владимир Стојковић. 
На срећу, погинулих није било.
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ВЕЛИКА ЈЕ ЧАСТ СЛУЖИТИ ОТАЏБИНИ
На интервидовском полигону “Пасуљанске ливаде“ смотром 
јединице и доделом награда и признања истакнутим припадницима 
оружаних снага обележен је 23. април, Дан војске Србије. Овај 
празник обележава се у знак сећања на дан када је донета одлука 
о подизању Другог српског устанка за ослобођење Србије од 
Отоманске империје. Са државног и војног аспекта тај датум је 
препознат као историјска прекретница која је довела до стварања 
модерне српске државе, али и до стварања модерне српске војске. 
Након интонирања националне химне присутнима се обратио 
командант Интервидовског полигона “Пасуљанске ливаде“, 
потпуковник Небојша Лојпур.
“Овај дан дочекујемо поносни и задовољни оствареним резултатима. 
Извршили смо све додељене задатке и обезбедили све услове 
за несметану реализацију активности на полигону “Пасуљанске 
ливаде“. Податак да су током 2018. године на полигону боравила 40 
832 припадника Војске Србије, да су делу активности присуствовали 
представници највиших државних органа и војног руководства, 
најбољи су показатељ остварених резултата. Наставили смо добру 
сарадњу са органима локалних самоуправа, привредним и другим 
субјектима. Уверен да ћете и убудуће успешно и савесно извршавати 
ваше задатке, желим вам добро здравље, личну и породичну срећу”, 
закључио је  потпуковник Небојша Лојпур. 
Припадницима Војске Србије празник су честитали и Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја и Ненад Николић, заменик 
председника општине Деспотовац. 
“На данашњи дан Милош Обреновић је у Такову развио устанички 

барјак. Српска револуција водила је једном циљу - слободи и 
стварању независности. За слободу се прво морало изборити, а 
онда се та слобода много пута морала бранити, последњи пут пре 
20 година. Данас када обележавамо Дан војске Србије сигурни 
смо да је наша војска способна да сачува све вредности које су у 
слободи градиле генерације српских војника и официра. Од оних 
Милошевих, који су ту слободу освајали до наших, који су је на 
Кошарама одбранили”, истакао је у свом говору  Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја.
Овом приликом додељене су награде официрима, подофицирима, 
професионалним војницима и лицима на служби у Војсци Србије, 
као и првонаграђеним ученицима ОШ “Вук Караџић” на ликовном и 
литерарном конкурсу посвећеном Дану војске. РПГ

Са државног и војног аспекта тај датум је препознат као историјска прекретница која је довела до 
стварања модерне српске државе, али и до стварања модерне српске војске 

ЧАСОВИ ОДБРАНЕ И 
ЗАШТИТЕ ЗА МАТУРАНТЕ

Туристичка организација општине Ћуприја 
учествовала је на Сајму туризма и активног 
одмора, који је од 18. до 20. априла одржан 
у Нишу. Поред промоције туристичких 
потенцијала и догађаја по којима је општина 
Ћуприја препознатљива у Србији, према речима 
директорке Јелене Петровић, Туристичка 
организација успоставила је контакте са 
представницима Туристичке организације 
Софије који су овом приликом истакли да 
постоји велико интересовање туриста из 
суседне Бугарске за посету Цреваријади.РПГ

Средњошколци посетили Пасуљанске ливаде

На интервидовском полигону “Пасуљанске ливаде“ свечано обележен Дан војске Србије

ПРОМОЦИЈА 
ЋУПРИЈЕ 
НА САЈМУ 
ТУРИЗМА У 
НИШУ

Србије и осталих структура система 
одбране. Ученици су били у прилици да 
погледају део наоружања и војне технике 
на полигону, те да се у у непосредном 
разговору са припадницима војске 
информишу о начину школовања на 
Војној академији, предусловима за војни 
позив и систему војне обавезе у Србији, 
као и да стекну основна знања о систему 
одбране, цивилној заштити и реаговању 
у току природних катастрофа и непогода.
Како је прецизирано, ово неће значити 
увођење новог предмета у постојећу 
наставу, већ ће у току једне школске 
године на разредним часовима бити 
обрађиване теме из области одбране и 
заштите. 

Ученици завршних разреда ћупријских 
средњих школа, њих 320, посетили су  
интервидовски полигон “Пасуљанске 
ливаде” надомак Ћуприје. Посета 
је организована као саставни део 
факултативне наставе коју су матуранти 
имали у току другог полугодишта, а 
која је поред теоријских часова о улози 
и задацима Војске Србије обухватила 
и посету командама, јединицама и 
установама Војске Србије. 
Иницијатива за војну обуку матураната 
је покренута од стране Министарства 
одбране и Министарства просвете, каже 
директорка Медицинске школе Зорица 
Маринковић. 
“Током полугођа ученици ће обрадити 
десет тема које ће бити одрађене у школи 
на разредним часовима, а у оквиру 
11. теме планиран је обилазак војног 
гарнизона у оквиру Отвореног дана који 
организује Војска Србије”.
У име команде интервидовског полигона 
“Пасуљанске ливаде” ученике и 
наставнике поздравио је мајор Бошко 
Куновски, који је представио потенцијале 
војног полигона, јединственог по томе 
што се на њему изводе све врсте гађања 
и тактичких вежби јединица Војске РПГ
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Након замене комплетне канализационе 
и атмосферске мреже дужине 650 метара 
и замене водоводне мреже дужине 1 600 
метара са свим прикључцима, те великим 
бројем проблема који обично прате овакву 
врсту врсту радова, улазимо у фазу када 
можемо да кажемо да је  реконструкција 
Улице Станоја Главаша при крају - изјавио 
је “Поморавском гласнику” Дејан Ристић, 
директор ЈКП “Равно 2014”. 
Радници предузећа “Србија аутопут” 
подигли су комплетан коловоз са Улице 
Станоја Главаша, након чега ће почети 
његово насипање, а затим и асфалтирање. 
Вредност радова у овој фази је око 15 
милиона динара са ПДВ-ом, рекао је 
Ристић. 
Директор Ристић је нагласио да ће 
дужином читаве десне стране улице, 
гледајући из  смера Крушевачке, бити 
постављен тротоар са бехатон плочама. 
Радове чија је вредности око 3,6 
милиона динара изводиће предузеће 
“Радосављевић градња” из Ћуприје.
Завршавамо један велики посао и надам 

се да ће грађани бити задовољни. 
Овакве ствари се не раде за једнократну 
употребу и сигуран сам да проблема које 
су раније имали са одливом фекалних 
и атмосферских вода више неће бити – 
нагласио је Дејан Ристић, директор ЈКП 
“Равно 2014”.

наплаћивати - демантовао је директор 
Ристић градске приче које су се у последње 
време могле чути.
Змај Јовина улица сада је спојена са 
Карађорђевом улицом новим асфалтом. 
Према речима Дејана Ристића у питању је 1 
100 квадратних метара, без паркинга који је 
завршен пре Ускрса. 
Ристић је истакао да се радови на 
сређивању коловоза на градским улицама 
интензивирају.  Уследило је асфалтирање 
Видовданске улице у делу око парка, 
Делиградске улице до краја и Грачаничке 
улице у делу од Стевана Синђелића до 
мостића на Раваници. Грађевинска сезона 
у општини Ћуприја се захуктава. Буџетска 
средства која су ове године повећана на 
преко 70 милиона динара биће утрошена 
на пресвлачење коловоза и санацију 
некатегорисаних путева, како у граду 
тако и у сеоским срединама – закључио је 
директор Ристић.

Простор између стамбених зграда у Змај 
Јовиној улици дочекао је асфалтирање. 
Након четрдесетак година, кажу мештани 
да је толико прошло од последњих радова, 
машине су ушле у једну од најстаријих 
градских четврти, која се налази тик уз 
реку Раваницу.
Припреме су трајале дуго: од грубих 
радова који су захтевали сређивање 
запуштене околине, преко дренаже 
терена, све до постављања нових бандера 
и замене уличне расвете и коначно 
асфалтирања - рекао је Дејан Ристић, 
директор ЈКП “Равно 2014”.
Ради се о паркинг простору површине 
око 700 квадратних метара између и око 
зграда. Простор који смо асфалтирали 
припада станарима ових зграда и 
служиће за паркирање њихових возила 
и комуникацију, и никако се неће 

Настављени радови у Улици Станоја Главаша

НОВИ АСФАЛТ НАКОН 
40 ГОДИНА

РПГ

ПОЧЕЛА 
САНАЦИЈА 
СЕОСКИХ 
ПУТЕВА

Паралелно са санацијом градских 
саобраћајница екипе ЈКП “Равно 
2014” раде на крпљењу ударних рупа 
на сеоским путним правцима. Овим 
радовима обухваћена је комплетна 
траса локалног пута Крушар-Исаково, 
где су санирана оштећења настала 
током зимских месеци. Ове године 
општина Ћуприја је за ове намене 
определила нешто више средстава 
него лане па ће санација општинских 
путних праваца бити приоритет путара 
који су ангажовани на више локација, 
како у граду тако и у селима. Према 
речима Дејана Ристића, директора 
ЈКП “Равно 2014”, санацијом путне 
инфраструктуре која је планирана за 
ову годину неће бити обухваћено само 
крпљење ударних рупа на градским 
и сеоским саобраћајницама, већ и 
санација некатегорисаних путева као и 
комплетно пресвлачење новим слојем 
асфалта појединих путних деоница на 
територији општине Ћуприја.

РПГ

КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИ КРАЈУ

Завршено асфалтирање Змај Јовине улице
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РИБОЛОВСТВО 
МОЖЕ БИТИ 
УНОСНО 
ЗАНИМАЊЕ

Чланови Удружења рекреативних 
риболоваца “Вараличар” из Ћуприје и 
представници Завода за заштиту природе 
Србије одржали су у Казнено-поправном 
заводу Ћуприја предавање о риболовству 
и спортском риболову. Ова едукација 
намењена осуђеним лицима састојала се 
из три тематске целине – узгој рибе као 
занимање, спортски риболов као разонода, 
и заштита вода и животне средине.
Удружење рекреативних риболоваца 
званично је регистровано пре око два 
месеца, али његови чланови су прекаљени 
дугогодишњи пецароши, специјалисти 
за ову технику, који су прошле јесени на 
обалама Велике Мораве организовали и 
прво риболовачко такмичење, “Мост куп”.
“Када смо основали удружење приоритет 
нам је била заштита животне средине, 
односно очување реке и њених обала – да 
када одемо на пецање за собом оставимо све 
чисто и уредно, онако како нам је природа 
дала. Ми смо спортски риболовци и зато је 
наше гесло “Ухвати, усликај и пусти”. Нема 
ничег лепшег и за човека узбудљивијег него 
када успе да надмудри и ухвати рибу, али му 
такође ништа није драже него кад је живу и 
неповређену врати у воду”, каже Владимир 
Милојевић из Удружења рекреативних 
риболоваца “Вараличар”.  
Нажалост, од укупно четири квалитативне 
категорије већина наших низијских вода 
убраја се у другу, трећу и четврту, при чему 
на пример већ друга категорија може да 
се користи само у индустријске сврхе и 
за наводњавање. Квалитет вода у Србији 
је нешто што ћемо морати знатно да 
променимо на боље, јер нас на то између 
осталог обавезује једно од поглавља у 
оквиру процеса придруживања Европској 
унији, објашњава Саша Бранковић из Завода 
за заштиту природе Србије.

Осуђеним лицима у КПЗ 
Ћуприја представљени 
бенефити узгоја рибе и 
спортског риболова

РПГ

РПГ

Атлетски центар Србије полако добија 
своје обрисе. Након грубих грађевинских 
радова, односно рушења трибина, 
њиховог изношења, затим обележавања 
атлетске стазе и одређивања њених 
димензија по европским правилима, 
почели су грађевински радови. Радове су 
обишли председник Скупштине општине 
Бранимир Тазић и Владимир Васиљевић, 
члан Општинског већа задужен за спорт, 
културу и туризам.
Према речима већника Васиљевића 
радови се одвијају предвиђеном 
динамиком. Управо се изливају темељи 
јужне трибине у делу где ће бити простор 
за бацачке дисциплине, скок у вис и скок 
с мотком. 
Челници Атлетског савеза Србије 
редовну посећују Ћуприју и надгледају 
напредовање радова. Од њих добијамо 
савете и смернице. За сада је све у реду 
и нема разлогга да сумњамо да ће све 
ићи предвиђеним током, с обзиром на 
то да је општина Ћуприја обезбедила сва 

потребна средства – рекао је Васиљевић. 
Он је изјавио да ће радови на атлетском 
стадиону бити завршени до децембра ове 
године.
Председник Скупштине општине Бранимир 
Тазић задовољан је до сада урађеним 
послом и каже да је било крајње време 
да се локална самоуправа одужи свим 
атлетичарима који су до сада проносили 
славу града на Великој Морави, али и да 
обезбеди услове за тренирање и такмичење 
новим генерацијама.

пацијенту укажу на зачетак неког већег 
здравственог проблема или неке болести. 
Зато треба што више новца усмерити управо 
ка превентиви, јер то доноси уштеду за 
лечење пацијената на вишем нивоу, кад 
њихово стање постане много озбиљније”, 
наглашава др Нада Ђорђевић из Центра за 
промоцију здравља при ЗЗЈЗ “Поморавље”.
Из Светске здравствене организације 
упозоравају да врло висок проценат светске 
популације или уопште нема основну 
здравствену заштиту (што је случај код 
сиромашних слојева), или је због одсуства 
здравственог осигурања принуђен да је 
плаћа из приватних извора. Србија се  као 
земља у којој је основни пакет здравствених 
услуга доступан већини грађана, док се 
неки додатни прегледи, анализе и захвати 
морају додатно финансирати, може 
оквалификовати као земља у којој је брига о 
човеку на завидном нивоу, закључила је др 
Ђорђевић.   

Широм планете бројним промотивним и 
превентивним активностима обележава 
се Светски дан здравља, као датум када 
је 1948. године оформљена Светска 
здравствена организација, али и као дан на 
који се скреће пажња светске јавности на 
најзначајније проблеме у вези са општим 
здрављем људи на глобалном нивоу, са 
акцентом на спречавање обољевања. ЗЗЈЗ 
“Поморавље” у сарадњи са Патронажном 
службом Дома здравља и Црвеним 
крстом Ћуприја, Светски дан здравља 
обележио је акцијом мерења крвног 
притиска и нивоа шећера у крви у холу 
Службе за здравствену заштиту одраслих. 
Овогодишњи слоган манифестације био је 
“Примарна здравствена заштита - основ 
универзалне покривености здравственом 
заштитом”.
“Примарна здравствена заштита је основ 
очувања здравља, јер су лекари у домовима 
здравља прва линија стручњака који често 

Радови на Атлетском центру Србије у пуном јеку

БРИГА О ЧОВЕКУ

РПГ

ДО ДЕЦЕМБРА СТАДИОН 

“Примарна здравствена заштита - основ универзалне 
покривености здравственом заштитом”

ЗЗЈЗ обележио Светски дан здравља 
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ДРУШТВО

РПГ

КРАЊЕВСКИ ТОП И ЗАТВОРСКА МОЛИТВА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НИЈЕ 
СИНОНИМ ЗА СКУПЕ РАДОВЕ

РПГ

Енергетска ефикасност јавних зграда већ 
дуже време једна је од актуелних тема у 
нашој земљи, која има додатну специфичну 
тежину будући да је део Поглавља 15 у 
оквиру процеса придруживања Европској 
унији. С тим у вези, након обуке за домаре 
у школама и вртићима, у организацији 
Привредне коморе Србије, а уз подршку 
Немачке организације за међународну 
сарадњу ГИЗ, у Дому ученика средњих 
школа “Срећно” одржана је обука из ове 
области намењена директорима јавних 
образовних установа. 
“Неопходне су пре свега промене у 
понашању и начину размишљања, и зато се 
трудимо да на овим обукама запосленима 
у школама дамо конкретне савете и 
информације о томе шта би могло да 
допринесе бољој енергетској ефикасности, 
али на начин који не мора увек да 
подразумева велика финансијска средства”, 
каже Маја Стешевић из Привредне коморе 
Србије. 
Откада је 2012. године законом прописана 
енергетска сертификација све више пажње 
се посвећује теми енергетске ефикасности, 
а кроз различите индивидуалне активности 

школа видљиво је колико њихова 
иницијатива доприноси позитивним 
променама, оценила је Маја Стешевић.
“Ми сви мислимо да је енергетска 
ефикасност синоним за скупе радове као што 
је замена столарије или топлотна изолације 
фасаде. Међутим, у то спадају и наизглед 
мале ствари попут начина проветравања или 
замене обичних сијалица штедљивим, које 
на годишњем нивоу заиста доносе уштеду. 
Јако је похвално што у Ћуприји постоји 
добра повезаност и сарадња општинског 
енергетског менаџера са свим школама.”
Као установи нам је веома драго што смо 

добили поверење општине Ћуприја да будемо 
домаћини овог скупа, поред тога што је за сам 
дом, као објекат у коме живи 100 ученика, 
остваривање енергетске ефикасности и 
уштеде врло важно. Неке мере као што је 
промена система грејања и замена столарије 
смо већ предузимали протеклих година, а 
сада смо захваљујући обуци допунили своје 
знање, каже Татјана Милојевић, директорка 
Дома ученика средњих школа “Срећно”.    
“Од капиталних радова наш следећи корак 
биће термоизолација фасаде, јер то никада 
није рађено откада дом постоји. Задовољна 
сам квалитетом свега до сада урађеног, а 
морам да истакнем да је код нас, зато што је 
реч о деци, јако добро организован васпитни 
рад у смислу правилног проветравања и 
уштеде енергије. И наставни кадар и ученици 
су добро едуковани да воде рачуна о уштеди, 
а да истовремено живе у здравој средини.”
Свим полазницима обука Привредне коморе 
Србије и организације ГИЗ додељени су 
одговарајући сертификати, након чега су у 
свим школама оформљени двочлани или 
трочлани тимови задужени за мониторинг 
примене мера енергетске ефикасности.   

О својим делима говорили су аутори 
Велимир Стојановић и Миљан Гогић. 
Специјални гост новинар РТС-а Милан 
Поповић. Модератор, проф. др Марко 
Ђорђевић, са Факултета педагошких наука у 
Јагодини  
У Дому ученика средњих школа “Срећно” 
приређено је вече документарних 
филмова, у оквиру ког су ученицима и 
гостима приказани награђивани кратки 
документарци  “Краљевски топ – Историја 
српске круне”, Велимира Стојановића и 
“Затворска молитва”, Миљана Гогића.
„Краљевски топ - Историја српске круне“ је 
филм који говори о настанку и драматичној 
судбини последње српске круне и пратећих 
предмета изливених од топа вожда 
Карађорђа из Првог српског устанка, 
истовремено пратећи друштвено-политичке 
прилике у Србији и Европи с почетка 20. 
века. Приказано у више од четрдесет 
установа културе широм Србије, али и у 
Темишвару, Ријеци, Сарајеву, ово остварење 
2017. године је добило прву награду на 
Међународном филмском фестивалу 
‘’Златна Буклија’’ у Великој Плани. 
“Филм је снимљен поводом обележавања 
двеста година од убиства вожда 

Карађорђа у Радовањском лугу, једног од 
најтрагичнијих догађаја у српској историји 
19. века, након ког почиње династички сукоб 
између Карађорђевића и Обреновића. Сама 
круна којом је краљ Петар I крунисан 1904. 
године занимљива је као прва круна која 
је направљена за једног српског монарха 
након цара Душана, а уједно и последња у 
историјату српске краљевине, јер се његови 
наследници, краљ Александар и краљ Петар 
II, нису крунисали”, објашњава Велимир 
Стојановић.
Крајње несвакидашња прича о осуђеницима 
Казнено-поправног завода у Нишу који 
су готово три године предано радили на 

обнови и осликавању затворске цркве, коју 
је још 1934. године подигао краљ Александар 
Карађорђевић, “Затворска молитва” је 
прича о људима, вери и покајању, која је 
завредела чак десет награда на домаћим и 
међународним фестивалима, међу којима се 
издваја “Златни витез” на 25. међународном 
филмском фестивалу на Криму, награда 
филмског фестивала “Со земље” у Русији, и 
награда жирија 8. Међународног филмског 
фестивала на Дњепру у Украјини.
“Било ми је невероватно када сам чуо да 
нико од њих није професионални сликар или 
фрескописац, већ су мајстори за тетовирање 
који су за три године успели да осликају цркву, 
која сада заиста изгледа величанствено. Током 
снимања сам осетио невероватну смиреност 
код њих. Не знам какви су били пре, јер ипак 
се ту ради о осуђеницима за тешка кривична 
дела, али је приметно да их је рад на цркви 
потпуно променио и регенерисао”, каже 
Миљан Гогић.
Након пројекција о филмовима су вођене 
дискусије у којима су учествовали аутори, 
специјални гост вечери - новинар РТС-а 
Милан Поповић, и модератор проф. др Марко 
Ђорђевић са Факултета педагошких наука у 
Јагодини. 

Вече документарног филма у Дому ученика средњих школа “Срећно”

О енергетској ефикасности – обука за директоре јавних образовних установа

Иако написан 1971. године, текст о љубави брачног пара који не може да има деце и због тога бива 
осуђен од родбине, пријатеља и комшија, не губи ни данас на актуелности
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Маштовито декорисана јаја, шарене ускршње 
корпице, пилићи, зеке и остали празнични 
украси – све се то могло видети и купити на 
традиционалном ускршњем базару ученика 
ОШ “Ђура Јакшић”. Судећи по брзини којом 
су се празнили штандови продаја је ишла 
одлично, а  изложба, којој се подједнако 
радују и деца и родитељи и наставници, као и 
обично била је хуманитарног карактера. Осим 
што представља активност чија припрема је 
добар повод за дружење ученика са њиховим 
родитељима и исказивање креативности, 
ускршњи базар ОШ “Ђура Јакшић” је такође 
догађај едукативног карактера који код деце 
развија осећај за хуманост. 

УСКРШЊИ БАЗАР 
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

РПГ

УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Дом ученика средњих школа “Срећно” остварио је запажене резултате на Регионалној 
домијади у Пожаревцу. Изложба уметничких фотографија освојила је прво место и пласман 
на републичко такмичење које је од 12. до 14. априла одржано у Лесковцу. Тамо се нашла и 
ученица Бојана Петковић, која је у категорији литерарно стваралаштво освојила треће место. 
Иако су ове две категорије на републичкој смотри домова ученика средњих школа Србије 
ревијалног карактера, односно не додељују се награде већ се приређује изложба радова, 
наши ученици су и у Лесковцу побрали симпатије и добре критике за оригиналност својих 
дела – рекла је Татјана Милојевић, директорка Дома ученика средњих школа “Срећно”.
Друго место у региону освојено је у категорији ликовна уметност. Ученик Никола Обрадовић 
проглашен је за најбољег глумца на такмичењу, а драмски приказ “Можеш на 3-4-сад” 
освојио је друго место.  Конкуренција је ове године била веома јака. Сви су желели да победе 
Ћуприју која већ две године заредом осваја прво место и на регионалном и на републичком 
нивоу – истакла је директорка Милојевић. 
Треће место заузео је фолклорни ансамбл са играма из околине Ниша. Исти пласман 
забележила је и екипа модерног плеса, док су чланови музичке секције били четврти 
у категоријама популарна и етно музика. На Републичкој спортској домијади у Врању 
освојено је једно друго и једно треће место. Шахисткињама је за пола поена измакао 
екипни шампионски пласман. Хладнокрвност, сигурност, ошто око и бистар поглед имале 
су и представнице у стрељаштву, које су екипно освојиле треће место. На овом такмичењу, 
одржаном од 10. до 13. маја, учествовало је преко 350 спортиста из целе Србије. 

РПГ

У организацији Дневних активности за децу и младе са сметњама у развоју “Мост” и ОШ “Вук 
Караџић”, у непосредној близини парка у центру града одржана је продајна ускршња изложба 
радова ученика одељења за децу са посебним потребама, под називом “Ми можемо заједно”. 
“Право је задовољство бити део ове изложбе, јер смо код ових дивних младих људи видели 
искрен ентузијазам и радост, а њихова празнична еуфорија у потпуности је прешла и на нас”, 
каже Кристина Евтов из Центра за социјални рад.
Из Центра за социјални рад Ћуприја најављено је да ће у овој установи ускоро бити отворена 
сензорна соба, која ће деци и младима са сметњама у развоју знатно олакшати и улепшати 
свакодневне активности. 

УСКРШЊА ИЗЛОЖБА УЧЕНИКА 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ОШ 
”ВУК КАРАЏИЋ”

Нови успеси Дома ученика средњих школа “Срећно”

РПГ

РПГ

ДОДЕЉЕНА 
СРЕДСТВА 
УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА
Централна тачка дневног реда 56. 
ванредне седнице Општинског већа 
тицала се предлога Одлуке о избору 
програма и расподели средстава из буџета 
Општине Ћуприја удружењима грађана за 
реализовање програма и пројеката од јавног 
интереса за 2019. годину. У образложењу 
одлуке помоћница председника општине 
Ћуприја, Јадранка Ђорђевић, саопштила 
је да су за сада средства добили пројекти 
укупно десет удружења, међу којима су: 
Удружење гљивара и љубитеља природе  
“Горун”, КУД “Хореум Марги” из Исакова, 
Удружење “Јовачки извор”, Црвени крст 
Ћуприја, ГКУД “Железничар” из Ћуприје, 
Удружење оболелих од мултипле склерозе 
Поморавског округа, Друштво пчелара 
“Раваница-Немања”, Учитељско друштво 
општине Ћуприја, Општински одбор 
СУБНОР-а и Савез одгајивача голубова-
српских високолетача “Морава” Ћуприја. 
Она је објаснила и из којих разлога су 
нека од удружења која су аплицирала у 
првом кругу остала ускраћена за новчана 
средства, уз најаву да ће општина 
поновним конкурисањем за средства 
Владе Швајцарске SWISS PRO покушати да 
обезбеди новац за један додатни пројекат 
из области социјалног рада, фокусиран на 
рањиве друштвене групе. 
“Удружења чији пројекти нису прошли 
у првом кругу или нису имала довољно 
капацитета за реализацију пројекта или 
су предложене мере такве да нису у 
јавном интересу. Зато ћемо одржати једну 
радионицу са њима, на којој ћемо појаснити 
појам јавног интереса и пут за његово 
остварење.”
Општина Ћуприја је својевремено 
организовала обуку за писање пројеката 
коју су прошли чланови многих удружења, 
али из приложеног се стиче утисак да 
упркос томе још увек није на прави начин 
савладано сагледавање и дефинисање 
јавног интереса, а немали проблем је и 
израда буџета који је често нереалан, каже 
Јадранка Ђорђевић.
“Јавни интерес се може односити на једну 
одређену циљну групу или манифестацију, 
али мора да има утицаја на ширу 
јавност. Проблем са финансијама тиче се 
одрживости пројекта – како ће подносилац 
пројекат који је општина финансирала 
успети да спроводи и у наредним годинама, 
баш у складу са јавним интересом који 
треба да задовољи.” 
Према речима Јадранке Ђорђевић 
преостала средства у износу од око 60 
хиљада динара биће додељена у другом 
кругу овог јавног позива. РПГ
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

БРИГА О СВИМ СТУДЕНТИМА
Драго ми је што је Висока медицинска школа струковних студија 
препознала потребу за укључивањем ромске популације у 
активности које имају за циљ побољшање свеукупног живота ове 
националне мањине. Заједничком прославом Дана студената 
и Дана Рома, који није само симболичан, указано је на потребу 
јачања образовања, запошљавања, културе и интегритета ромске 
заједнице у Србији – рекао је Иван Бошњак, државни секретар у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Он је нагласио да министарство низом мера, али и новчаним 
средствима опредељеним за ту намену, утиче на побољшање 
живота свих националних мањина, а посебно ромске заједнице.   
ВМШСС тренутно похађа 14 студената ромске националности. 
Стефан Мустафић из Ћуприје је један од њих. Он је на првој 
години смера струковни терапеут и јако је задовољан условима 
које школа пружа студентима. Каже да има још младих Рома који 
желе да следе његов и пример његових сународника.
Александар Недељковић, председник Удружења “Роми са 
Мораве”, рекао је да је све већи број Рома који се интегришу 
у свакодневне друштвене токове, али да јачање интегритета 
ромске заједнице кроз образовање, запошљавање и културу 
мора да буде у врху приоритета.
Школа се из године у годину труди да свим студентима изађе у 
сусрет разним погодностима како би им олакшала студентски 
живот. Према речима директора школе, проф. др Христоса 
Алексопулоса, 30 студената је ослобођено плаћања школарине, а 
80 плаћа само половину.  Потписан је уговор са Регионалном ECDL 
канцеларијом за добијање међународне компјутерске дозволе. 

Oдносно, школа постаје регионални тест центар, а студенти са 
одличним оценама моћи ће да добију своје дозволе без полагања 
званичног испита – рекао је Jован Aлексић из  Регионалне ECDL 
канцеларије.
Потпредседница студентског парламента Jасна Стаменковић 
је задовољна бригом школе за студенте, а директор Христос 
Алексопулос је истакао да је студент увек на првом месту.
Ивана Величков из Београда је студенткиња смера струковна 
бабица и мајка троје деце. Са најмлађим дететом порађала се код 
куће, и тада су настале уметничке фотографије које је направио 
фотограф Марко Рупена. Фотографије су изложене у школи, а 
Ивана је поносна и спремна да сутрадан своје познавање бабичке 
струке пренесе млађима и усрећи много будућих мама.

Обележен 4. април Дан студената и 8. април Међународни дан Рома

РПГ

У Дому здравља у току је нови циклус школе 
за труднице. 
Жеља Дома здравља, односно Службе за здравствену 
заштиту жена која у сарадњи са локалном самоуправом 
и Заводом за јавно здравље спроводи Школу за 
труднице, јесте унапређење система репродуктивног 
здравља, односно да кроз једномесечне курсеве укаже 
на потребу рађања и популаризацију материнства као 
најважнијег задатка у животу сваке жене.
Школа за труднице има нове просторије и нову опрему 
за рад која је донација локалне самоуправе. То су 
компјутер, пројектор и реквизити за вежбе. Драго нам 
је да имамо добре сараднике у овом послу и све више 
трудница у нашој школи – рекла је директорка Дома 
здравља Мирјана Милетић. Она се захвалила локалној 
самоуправи и Заводу за јавно здравље на помоћи и 
сарадњи.  
Докторка Емина Стевановић, шеф Службе за 
здравствену заштиту жена, нагласила је да је 
материнство најважнији задатак у животу сваке жене. 
За тај посао се треба припремити. 
Прва ствар је порођај. Да бисмо га олакшали и 
најважнији дан у животу учинили још срећнијим ту је 
наша Школа за труднице – рекла је др Стевановић.
О плану рада Школе за труднице говорила је Ивана 
Николић, главна сестра Службе за здравствену заштиту 
жена Дома здравља. На крају курса свака полазница 
добиће сертификат о завршеној обуци и пригодне 
поклоне.

ШКОЛА ЗА ТРУДНИЦЕ

РПГ

Унапређење репродуктивног здравља

Половином априла наставници и учитељи ОШ ,,13. Октобар” посетили 
су истраживачку станицу “Петница”. Организатори посете били су 
директор школе Марко Ђурић и технички директор “Петнице” Срђан 
Јанев. Домаћин је гостима из Ћуприје омогућио обилазак свих кабинета 
и лабораторија у оквиру истраживачке станице, као и упознавање са 
методиком рада овог центра за развој талената. 

Срђан Јанев наставном кадру школе “13. октобар” током посете је 
говорио о историјату научног комплекса “Петница” и његовом значају, 
а предавачи “најмлађе” основне школе у Ћуприји имали су и прилике 
да чују понешто о актуелним новитетима из области образовања.  
Након обиласка посетиоци су присуствовали лабораторијским 
вежбама младих биолога, хемичара, геолога и психолога. Према 
оцени директора Марка Ђурића виђено и научено за школу ће бити од 
великог значаја, пре свега зато што су наставници добили пуно нових 
идеја које би могле бити примењене у редовној настави, а уједно је 
направљен и први корак за будућу сарадњу.

ТАМО ИДУ НАЈБОЉИ

РПГ

ВМШСС и Удружење Рома „Роми са Мораве“ организовали конференцију под називом „Јачање 
образовања, запошљавања, културе и интегритета ромске заједнице у Србији – изазови и решења“.

Тринаестооктобарци у посети “Петници”
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КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

РПГ

Још шири проблем је његова заступљеност у 
науци, култури и уметности, па и у школским 
уџбеницима из биологије, географије и 
социологије, иако је у свету давно превазиђен 
и доказано заостао.”  
Након извођења представе “Мушкарчине” 
одржана је интерактивна трибина на којој су 
глумци, психолог Сузана Савић и социолог Илија 
Најдановић дискутовали са публиком, од које 
су се могли чути различити и врло занимљиви 
ставови на актуелну тему. Организатор догађаја 
била је Установа културе Ћуприја.   

Ко су мушкарчине и у чему се огледа 
њихова суштина? Да ли то треба да буду 
разбацани, агресивни, националистички 
настројени и патријархално васпитани 
људи који животне улоге и кућне послове 
јасно деле на мушке и женске, мрзе 
и испољавају агресију према свему и 
свима који су другачији од њих самих, 
анатемишу алтернативне ставове и начине 
размишљања, или пак нешто сасвим 
друго? Да ли прави мушкарци не плачу и 
да ли је прави мушкарац онај без емоција, 
та “чврста рука” у кући чија је реч увек 
последња, или ипак има избора да буде 
бољи и другачији? Одговор на ово кључно 
питање које отвара море других покушали 
су да дају млади глумци “Рефлектор” 
театра из Београда, који су за ћупријске 
основце и средњошколце извели представу 
“Мушкарчине”.
Став да је породица основна ћелија људског 
друштва већ дуже време више нема 
утемељење у савременој социологији, 
али чињеница је да представља основни 
фактор социјализације сваке особе, јер се 
у породици учи све оно што се примењује 
касније у животу. Ту су такође вршњачке 
групе, школа и медији, али је породица 
важан мост између појединца и друштва, 
каже социолог Илија Најдановић. 
“Конкретно у нашем друштву и даље 
је заступљен традиционалистички, 
ауторитарни профил мушкарца – човека 
који нема емоције, егоцентричан је, склон 
пороцима, чак и насилан, човека који 
зарађује и издржава породицу и чија је реч 
увек последња, и то је образац по коме и 
даље учимо и васпитавамо нашу децу. 

НЕОПХОДНА НАМ ЈЕ 
КОРЕНИТА ПРОМЕНА НАЧИНА 
РАЗМИШЉАЊА

Глумци “Рефлектор театра” за ученике извели едукативну 
представу “Мушкарчине”

ПРЕЛИСТАВАЊЕ ВРЕМЕНА

РПГ

“ПЕСНИЧЕ НАРОДА    
МОГ” 

Одлуком жирија о најбољима завршена је 
51. смотра рецитатора  „Песниче народа 
мог“, која је окупила најбоље рецитаторе из 
свих ћупријских основних и средњих школа. 
У складу са пропозицијама такмичења сваки 
рецитатор говориo је једну песму, напамет, по 
свом избору. Време рецитовања ограничено 
је на три минута за оба узраста основних 
школа, а на четири минута за средњошколце. 
Стручни жири састављен од професора 
српског језика и књижевности вредновао 
је акцентуацију и дикцију, исказивање 
мисаоно-емотивног садржаја песме, 
природност, изражајност и сугестивност 
рецитовања. Народна библиотека „Душан 
Матић“ књигама је наградила најбоље 
рецитаторе који су Ћуприју представљали на 
окружном такмичењу у Јагодини.

РПГ

Изложба старих часописа у библиотеци 

Поводом Међународног дана књиге у 
просторијама библиотеке “Душан Матић” 
отворена је изложба часописа и листова 
насталих на територији бивше Југославије. 
Назив изложбе је “Прелиставање 
времена”, а посетиоци су имали прилику 
да се упознају са политичким, друштвеним, 
културним и спортским штампаним 
медијима као илустрацијом једног 
прошлог времена. Часописи и листови су 
део приватне колекције Мирослава Илића, 
пензионера из Ћуприје, који се више од 
пола века бави сакупљањем примерака 
југословенских листова и часописа. Његова 
колекција броји око 2000 најразличитијих 
публикација, међу којима је и прави 
раритет, предратни број “Политике” из 

1903. године. 
“Колекционарством, нарочито када су 
часописи у питању, човек може да се 
бави само из љубави, јер финансијске 
користи тешко да ће бити. Први часописи 
које сам почео да сакупљам били су 
о пољопривреди, јер сам по струци 
пољопривредни техничар, па сам о многим 

темама из ове области као и о тадашњем 
економском и друштвеном статусу 
пољопривредних произвођача сазнавао 
управо из њих. Касније сам пасионирано 
куповао већину ex yu часописа, тако да 
моја колекција данас броји више од 2000 
примерака”, каже овај времешни господин. 
“Некада су новине биле важеће средство 
информисања, знало се шта може у штампу 
и који квалитет мора да има. Данас сви 
теже сензационализму, а насловне стране 
и фотографије одавно су прешле праг 
доброг укуса. Оно што је неоспорно боље 
јесте квалитет штампе и папира”, каже овај 
колекционар чију је љубав према новинским 
примерцима наследила и унука која се бави 
новинарством.  

Народна библиотека “Душан 
Матић” организовала општинско 
такмичење рецитатора 
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УМЕШНОСТ КОЈА ОДУМИРЕ
Стари занати, бојаџија – Небојша Милановић

ЗНАМ ДА МЕ 
ЧУЈЕШ, МА ГДЕ 
ГОД БИО
Песникиња Снежана Петковић, како каже, 
из питоме Шумадије кренула је “трбухом за 
крухом” у Швајцарску и са собом понела два 
кофера. Један са стварима, други са књигама. 
Своју љубав према поезији наставила је 
да гаји у расејању. Тамо су јој изашле и 
две књиге поезије. Пише о свакодневним 
стварима. Највише о љубави, родној груди, 
носталгији и својим ближњима.
Промоцију њене књиге песама “Знам да 
ме чујеш, ма где год био” организовала је 
Народна библиотека Душан Матић у склопу 
обележавања 23. априла, Међународног 
дана књиге. РПГРПГ

Промоција збирке песама 
Снежане Петковић

Иако у Ћуприји бојаџија нема од краја 
деведесетих година прошлог века, млади 
суграђани показали су веома велико 
интересовање за овај стари занат, а имали 
су шта и да питају Небојшу Милановића 
чији су родитељи били бојаџије, и који 
је задржао нешто од њиховог знања и 
умешности. 
Дечија машта нема границе, а Милановић 
им је причао до детаља читав поступак 
од стриже оваца, преко вуновлачарења, 
до испредања вуне и њеног бојења. 
Некада се одећа није могла замислити без 
вуне, сукна или лана. Данас преовлађује 
синтетика – рекао је Небојша Милановић.
Занимљиво је да и данас има 

интересовања за бојење вуне. Питају људи, 
траже савет. Ја никоме не препоручујем да 
то ради сам. Разлога је пуно, пре свега због 
неквалитетних боја и самог поступка бојења 
– саветује Милановић.

Премијера представе “Јелисаветини љубавни јади због молера”, 
Градског позоришта “Моравиште”, одушевила је публику. Пуна сала 
ШОМО “Душан Сковран” и дуготрајан аплауз, праћен овацијама, 
награда су глумцима за успешно изведену представу. 
Комедија нарави Милана Јелића тера на размишљање. Иако 
написан 1971. године, текст о љубави брачног пара који не може да 
има деце и због тога бива осуђен од родбине, пријатеља и комшија, 
не губи ни данас на актуелности. У центру пажње је Јелисавета која 
под утицајем мајке свог мужа Милована подноси терет кривице 
и напушта породични дом. Милован полази за својом супругом, 
а да ли је и сустигао, никада нећемо сазнати. Редитељ Владимир 
Милојевић и глумци оставили су то питање отвореним и понудили 
публици да донесе одлуку.
Публика која је помно пратила радњу од првог до последњег 
минута, комичне ситуације које изазивају искрен, гласан смех, 
и на крају громогласан аплауз којим су за приказано богато 
награђени сви ликови – главни су утисци са премијере представе 
“Јелисаветини љубавни јади због молера” Градског позоришта 
“Моравиште”. Горко-слатка прича о младој девојци запосленој у 
фабрици која се заљубљује у молера, њиховом брачном животу 
обојеном немогућношћу имања потомства и сурова реакција 
околине која резултира њиховим разлазом, у потпуности је 
“купила” Ћупричане који су у извођењу својих суграђана – глумаца 
аматера, препознали аутентичност и емоционалну искреност. 
Сами протагонисти, Јелена Милетић и Александар Милеуснић, 
нису могли да се одлуче да ли једна оваква прича ипак може да 
има срећан крај.
“Ја немам довољно животног искуства да бих судила, али ипак 
мислим да може. Жене су са напретком медицине и захваљујући 
томе што сада знамо успеле у великој мери да са себе скину ту 
стигму “јалова Јелисавета”. Иако ју је Милован на крају оставио, 
она ће можда наћи срећу на некој другој страни”, каже млада 
глумица Јелена Милетић. 
“Један мушкарац у српском друштву који се нађе у тој ситуацији 
данас би можда и могао да се одупре породици и суду околине и 
сачува брак, али питање је да ли је то могао тада, почетком 70-их 
година, када је текст настао. Можда се у савременом супружничком 
животу више не дешава овако нешто, али се дешавају неке друге, 
другачије ствари”, оценио је Александар Милеуснић.

Иако је оштрим критичким оком нетремице гледао представу, на 
лицу редитеља Владимира Милојевића могло се видети да је заиста 
задовољан глумачком екипом и реакцијом гледалаца. Крај без краја, 
који се разликује у односу на оригинални сценарио, има и своје 
објашњење.
“Хтели смо да оставимо три тачке на крају. Милован је Јелисавету 
решио да напусти, она одлази из куће, он се покајао и пошао за њом, 
али да ли је стигао то не знамо. Ја бих волео да јесте и да је вратио у 
њихово породично гнездо, али нека свако тумачи на свој начин. То је 
нажалост судбина нашег народа, можда тога има мање него раније, 
али мислим  да се стање није пуно променило.” 
Као и већина аматерских позоришта, “Моравиште” у потпуности 
функционише захваљујући великом ентузијазму свих нас који смо 
укључени у његов рад, али би нам свака врста подршке, а нарочито 
она финансијска, заиста добродошла. Под таквим околностима 
бисмо успели да садашње интересовање претворимо у позоришну 
културу код грађана, каже редитељ.
“Јако ме је обрадовала пуна сала и веома сам задовољан изведбом 
свих глумаца. Публика је реаговала на прави начин, на оним местима 
где је она проценила да треба. У условима у којима ми радимо и 
чиме располажемо, за аматерско позориште једна представа по 
сезони је сасвим довољна. Драго ми је да у грађанству има све више 
интересовања за позориште, али све ово ваља подићи на један виши 
ниво уз одређену финансијску подршку, и онда ћемо редовније 
имати представе “из наше кухиње”, закључио је Милојевић.

ЈЕЛИСАВЕТИНИ ЉУБАВНИ ЈАДИ ЗБОГ МОЛЕРА
Премијера Градског позоришта “Моравиште”

РПГ

Иако написан 1971. године, текст о љубави брачног пара који не може да има деце и због тога бива 
осуђен од родбине, пријатеља и комшија, не губи ни данас на актуелности

“Занат је златан”, говорили су наши стари. Нажалост, све је мање 
занатлија који чувају успомене на коваче, сараче, шнајдере, 
капаџије, обућаре, кожаре, часовничаре...  



СПОРТ
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AIRSOFT – АДРЕНАЛИН, ЗАБАВА И ХУМАНОСТ
На простору ћупријске шећеране одржан други сусрет заљубљеника у нову стратешку игру

ШКОЛСКИ СПОРТ

Као најбитнији сегмент развоја 
спорта у локалној заједници 
препознат је школски спорт. Зато 
се Ћупричани посебно поносе када 
са Државног првенства у школској 
атлетици Срећко Томић (1. место 
на 400 метара, Техничка школа) и 
Алекса Милановић (2. место на 1500 
метара, Гимназија) донесу медаље 
и обоје град у злато и сребро. 
Честитке заслужују и њихови 
професори Микица Манојловић 
и Ђуза Стојиљковић. Такмичење 
је посматрала и атлетска легенда 
Драган Здравковић, председник 
Спортског савеза Ћуприје и тренер 
ОАК “Морава”. 

РПГ

Атлетичар ОАК “Морава” Алекса Милановић 
биће адут Србије на Европском омладинском 
олимпијском фестивалу, који се од 21. до 28. 
јула одржава у главном граду Азербејџана, 
Бакуу.  Пласман на ово важно такмичење 
Алекса је заслужио резултатом који је 
постигао на атлетском митингу у Загребу, где 
је 3000 метара истрчао за осам минута, 41 
секунду и 27 стотинки. 
Скроман је Алекса Милановић. Скроман и 
захвалан својим професорима у Гимназији, 
и друговима из разреда на разумевању и 
подршци. Његови резултати говоре више од 
њега. То потврђује и његов тренер Драган 
Здравковић, који је уједно и члан стручног 
штаба репрезентације Србије за средње 
пруге.
За добре резултате потребно је много 
рада, много залагања, много одрицања, 
много труда и вере у победу – подсетио је 
Здравковић. Али, време у коме живимо 
тражи и финансијска средства која ће пратити 
развој младог спортисте: од припрема, 
набавке опреме, режима исхране, до 
одлазака на такмичења. Врхунски спорт је 
веома скуп. То се најбоље види управо на 
великим такмичењима. Алекса и његови 
другови из клуба заслужују много више – 
рекао је Здравковић.
Пред Алексом, Ђорђем, Срећком и њиховим 
друговима из ОАК “Морава” много је 
изазова. Резултати их издвајају од просека. 

Ту Ћуприја никада није била. Врх је циљ. До 
њега се долази  радом и вером у победу. Тако 
ће бити на свим предстојећим такмичењима, 
сагласни су и  Здравковић и његови пулени, а 
зна то и Ћуприја.
НАЈБОЉИ И НА 1500 МЕТАРА
Након што је у Загребу испунио норму у трци 
на 3000 метара, Алекса је бриљирао и на 
Међународном атлетском турниру у граду 
Русе, у Бугарској, остваривши добар резултат 
и норму у трци на 1500 метара. Млада 
нада ћупријске атлетске школе по други 
пут ће бранити боје Србије на олимпијади 
младих у Бакуу, а ово ће бити први пут да 
учествује у обе средњепругашке трке које су 
његова специјалност . и Ђуза Стојиљковић. 
Такмичење је посматрала и атлетска легенда 
Драган Здравковић, председник Спортског 
савеза Ћуприје и тренер ОАК “Морава”.

ПРЕКО ХРВАТСКЕ ДО АЗЕРБЕЈЏАНА
Првенство Централне Србије у дворанској атлетици за децу нижих разреда основне школе

РПГ

Више од 140 играча из многобројних 
клубова широм наше земље окупило се на 
другом отвореном сусрету заљубљеника 
у airsoft. Добра локација, лепо време и 
изазов овог екстремног спорта били су неки 
од разлога што се на позив организатора  
airsoft клуба “Моравски пук” одазвао велики 
број учесника, док је у позадини свега била 
хуманитарна акција у којој је прикупљено 
више од 100 хиљада динара и уручено 
породици Кнежевић, чији је син погинуо по 
повратку са ратишта. 
Аirsoft је адреналински спорт у којем играчи 
решавају мисије и ситуације симулирајући 
праве војне игре. Пасионирани 
заљубљеници у овакав вид забаве кажу 
да је airsoft у потпуности безбедан, те да 
се повреде дешавају ређе него у свим 
осталим спортовима. Правило је да особе 
које желе да играју airsoft морају да имају 
преко 18 година. Такмичари подељени у 
екипе користе реплике оружја које испаљују 
пластичне куглице. Снага и капацитет оружја 
и куглица дизајнирани су тако да не нашкоде 
играчима и не остављају видљив траг при 
поготку. “Аirsoft није само пуко ношење 

оружја у војном оделу, то је пре свега фер 
плеј игра. Прво и основно правило је ношење 
заштитних наочара и маске за лице, друго 
правило је међусобно поштовање учесника 
и фер плеј, што значи да су играчи у обавези 
да пријаве уколико су погођени”, сагласни су 
такмичари. 
Аirsoft није јефтин спорт. За солидну опрему, 
униформу и оружје треба издвојити око 
400 евра. Но то није разлог да се у Србији 
све већи број људи, међу којима има и 
припадница нежнијег пола, одлучује да 
се опроба у симулацији војних акција на 
различитим теренима. 

Аirsoft своје корене вуче из Јапана где 
се развио као забавна тимска игра. Свој 
процват доживео је у Америци где је 
због своје реалистичности, сигурности и 
приступачности постао врло популаран. 
Аirsoft клуб “Моравски пук” постоји 
више од 2 године и окупља чланове 
из Ћуприје и Параћина. Њихов циљ је 
промоција спорта, дружења и здравог 
начина живота, а сва дружења и сусрети 
имају хуманитарни карактер.



Данас броји сто чланова разврстано у четири 
фолклорне групе, а имамо и инстументалну 
и певачку секцију. Група која је наступила у 
Вирину је најмлађа и најбројнија, а уједно 
најбоља дечија фолклорна група у општини 
Јагодина. Почаствовани смо позивом наших 
пријатеља из Вирина да наступимо овде.” 
Након културно-уметничког програма и 
службе у Цркви Свете Тројице, за децу 
предшколског и млађег школског узраста 
одржана је ускршња радионица, на којој 
су полазници израђивали празничну 
декорацију. 
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ЗАНИМЉИВОСТИ

МЕЂУНАРОДНА СМОТРА ФОЛКЛОРА
Исаково је у предвечерје Ускрса било 
домаћин фолклорним ансамблима из 
Румуније, Бугарске, Македоније и Србије. 
Укупно 18 друштава са преко 400 учесника 
продефиловало је овим селом и приказало 
своју умешност и познавање народних 
игара и обичаја на другој Међународној 
смотри фолклора и народног стваралаштва.
Циљ оваквих манифестација је неговање 
културне баштине и укључивање младих 
људи на селу у активан друштвени живот, 
рекао је Бранко Милојевић, помоћник 
председника општине задужен за село 
и пољопривреду. “Локална самоуправа 
сваке године повећава буџет за село и 
његове потребе и то се види кроз разне 
инфрастурктурне радове, али и кроз овакве 
манифестације”, нагласио је Милојевић.
Учесници смотре задовољни су пријемом 
домаћина. Многима је ово први излазак 
на сцену, а неки су прекаљени учесници 
оваквих манифестација. Углавном, свима 
је стало да свој крај и обичаје прикажу на 
најбољи начин.
“Исаково је богато село. Поред тога што 
су многи мештани на привременом 
раду у иностранству, велики број њих се 
бави обрадом земље и чувањем стоке. 
Вредни Исаковчани се не жале. Знају 
да без рада нема напретка. Приоритет 
нам је асфалтирање улица. Ове године 
смо планирали две улице да пресвучемо 
асфалтом и надам се да ћемо уз помоћ 
локалне самоуправе то и учинити”, рекао је 
Франко Трујић, председник МЗ Исаково.
Своје слободно време Исаковчани 

проводе у Дому културе који је реновиран 
средствима општине, и активни су у 
његовим секцијама. Велики број мештана 
је укључен у Ловачко удружење, а према 
речима Франка Трујића ускоро ће бити 
оформљен и фудбалски клуб. Нешто што 
је тренутно популарно је клуб возача и 
љубитеља квадова, четвороточкаша за 
вожњу по лошем  терену. Квадови су 
продефиловали Исаковом, а међу њима је 
било и гостију.

Његово преосвештенство владика 
браничевски Игнатије посетио Исаково

ОСВЕШТАВАЊЕ ИКОНОПИСА 
У ЦРКВИ СВЕТЕ ПЕТКЕ
Ускршње свечаности у Исакову, које су 
почеле 27. априла Међународном смотром 
фолклора и народног стваралаштва, 
завршeне су трећег дана Ускрса посетом 
његовог преосвештенства владике 
браничевског др Игнатија Мидића овом 
селу, и освештавањем икона у Цркви Свете 
Петке. 
“Од раног јутра много се људи сакупило 
у порти цркве очекујући долазак владике 
Игнатија. Овај дан слободно можемо назвати 
сабором, јер нам црква за то и служи. 
Ту се сакупљамо о празницима, виђамо, 
разговарамо и дружимо, у славу нашег 
господа и Преподобне мати Параскеве која је 
и заштитница нашег храма”, рекао је Франко 
Трујић, председник МЗ Исаково.
Стеван Ђурђевић је један од најзаслужнијих 
Исаковчана што су темељи цркве 
постављени. “Од тада до данас прошло је 
много година и ево, хвала Богу, дочекасмо и 
да нам владика Игнатије освешта иконопис” 
, рекао је Стеван Ђурђевић.
Његово преосвештенство владика 
браничевски др Игнатије Мидић поручио 
је окупљенима да су иконе огледало душа 
наших светаца, а сваки човек на земљи је 
икона Божија. Он се захвалио мештанима 
Исакова на топлом дочеку и пожелео им да 
се на многаја љета окупљају у светом храму 
који су сами подигли. 
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ПРИКАЗ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА НА 
ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ

Ускрс у Исакову

Смотра фолклора у Вирину

РПГ

У порти Цркве Свете Тројице у Вирину на дан 
Лазареве суботе одржана је смотра дечијих 
културно-уметничких друштава и народног 
стваралаштва. Организатор догађаја који је 
за циљ имао повезивање млађих нараштаја 
из градске и сеоских средина, и очување 
српске народне традиције и обичаја, била 
је Црквена општина и Месна заједница 
Вирине у сарадњи са Предшколском 
установом “Дечија радост”. 
“Са великим задовољством смо прихватили 
да учествујемо у овој манифестацији. 
Сматрамо за обавезу да деци омогућимо да 
у својој средини, у свом селу, имају прилику 
да прате културна дешавања и учешћем 
буду њихов део. Вирине је географски 
мало издвојено у односу на нека друга 
села ћупријске општине и зато нам је био 
приоритет да кренемо одавде. Деца из 
града јако ретко посећују сеоску средину, а 
ми на овај начин децу учимо заједништву, 
учимо их да заједно одрастају и стварају”, 

каже Сандра Вујчић из Предшколске 
установе “Дечија радост”. 
Позиву за дружење са вршњацима у Вирину 
радо су се одазвали и чланови дечијег 
хора “Дар”, који су ову смотру обогатили 
сплетом народних песама. 
“Поред тога што се бавимо културом, у хору 
“Дар” наше чланове учимо и традицији и 
историјату народног стваралаштва. У овом 
узрасту је то све за њих игра, али се то ипак 
утка у њихово биће и преноси даље. Тако 
се управо гради основа за касније усвајање 
знања о празницима, вери и народним 
обичајима”, објашњава Маја Нешић, 
диригент дечијег хора “Дар”
Међу учесницима смотре фолклора 
запажену улогу имало је КУД “Глоговац”, 
чији је уметнички руководилац Марина 
Николић истакла да овакви догађају код 
деце подстичу љубав према уметничком 
изразу и традицији.
“Наше друштво настало је још 1936. године. 
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ОВАЈ МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА. 
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ 
СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

СТАРА ЋУПРИЈА
ОД ТУРСКЕ ПАЛАНКЕ ДО ЦЕНТРА ОКРУГА (2)
Објава султановог Хатишерифа из 1833. године представљала је 
својеврсну прекретницу у историји Србије и Ћуприје. Њиме је, 
између осталог, предвиђено исељење Турака из утврђених градова 
у унутрашњости Београдског пашалука, али и присаједињење још 
шест „отргнутих нахија“ које су до тог момента номинално улазиле у 
састав Османског царства. Реч је о нахијама: Крајинској, Црноречкој, 
Подрињској, Старовлашкој, Крушевачкој и Параћинској. 
Постепено исељавање Турака из Ћуприје почело је јануара 1834. 
године. Према преписци кнеза Милоша и кнеза Ресавске нахије 
Милосава Здравковића, ћупријски старешина је добио велику суму 
новца како би откупио турска имања у Ћуприји. У једном од писама 
кнез Милош је између осталог рекао: „...само нек Турци продају и 
нек задовољни буду и за своје куће ништа више не траже, и нек се 
час пре с врата торњају, тако ако кошта који уџер или која сиротињска 
зграда 50 гроша, платите му 55 и 60 гроша, и тако даље, нека виде 
Арнаути да им се с тим милостиња даје, па макар после угарак у њих 
метнуо.“ До лета 1834. године Турци и Арнаути су напустили Ћуприју. 
Турско утврђење је децембра исте године порушено. Једини знак 
турског присуства у Ћуприји, била је џамија која је по уредби о 
вакуфским добрима припала ћупријској цркви (порушена је тек 
1870. године). Откупљена имања од Турака и Арнаута продавана су 
по знатно нижим ценама српском становништву из околних села, 
чиме се демографска и етничка ситуација Ћуприје убрзано мењала. 
Одлазак Турака из Ћуприје убрзао је прилив српског становништва 
и из других крајева Кнежевине Србије и турских провинција на 
Балкану. 
У територијалном и административном погледу, од 1833. године 
Ћупријска нахија почиње полако да се увећава. Исти случај је са 
ћупријском вароши. Пошто је Параћинска нахија 1833. године ушла 
у састав Кнежевине Србије, припојена је Ћупријској нахији, чиме 
је поред постојећег Ресавског, успостављен и Параћински срез. 
Село Жировница које је припадало Параћину пресељено је 1835. 
у Ћуприју, док је истовремено село Врапчане припало Параћину. 
Убрзо су у састав вароши Ћуприје укључени и село Мућава (налазило 
се у близини садашње Мућавачке шуме и језера) и заселак Мрчевац 
(налазио се у подножју Везировог брда), чиме су се формирале 
и данас познате истоимене махале. Припајање оближњих села 
ћупријској вароши рађено је са намером да се демографски и 

економски ојача будући центар округа (према попису из 1834. 
године варош Ћуприја је имала свега 812 становника, док је тај број 
у Свилајнцу износио 1853).
Како је Ћуприја по исељењу Турака почела убрзано да се развија, а 
поред тога имала веома повољан географски положај и представљала 
важну саобраћајницу на најпрометнијем путном правцу кроз Србију, 
јавила се идеја о њеном уздизању у центар нахије (округа). Иако 
није имала потребне државне институције нити је била довољно 
развијена, Ћуприја се налазила између Ресавског и Параћинског 
среза, што је значајно утицало на њен будући административни 
положај. Поред тога, политичке прилике у Кнежевини Србији, 
нагло промењене услед Милетине буне почетком 1835. године и 
учешћа великог броја људи из Параћина и Јагодине у њој, прилично 
су утицале на кнеза Милоша да фаворизује Ћуприју у односу на 
привредно и институционално развијеније вароши Свилајнац и 
Параћин.   
Сретењским уставом из 1835. године изведена је нова 
административна подела кнежевине, која је уместо нахија била 
подељена на округе (и срезове). Један од округа био је Ћупријски, 
који се састојао из два среза - Параћинског и Ресавског. Уместо 
Свилајнца, који је до тада био седиште Ћупријске (Ресавске) нахије, 5. 
новембра 1835. године Ћуприја је постала Исправничество окружија 
ћуприског, односно центар проширеног Ћупријског округа.
Наставиће се... Пише: МА Стефан Стаменковић


