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Поштовани Поморавци

Кажу да је Нова година време нових почетака. 
Прилика да будемо бољи, продуктивнији а у нашем 
случају читанији. 

Са поносом газимо трећу годину како је наша 
медијска кућа покренула часопис Поморавски 
гласник који је за кратко време постао добар 
комшија свих Ћупричана.

У новом броју Поморавског гласника читајте: 
- Више пара у каси за бржи развој - донета одлука о 
буџету за 2020. годину,
- Пројекат изградње атлетске дворане уврштен у 
инвестициони план Републике Србије – саопштио је 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић, 
- Проглашени најбољи спортисти и спортски 
колективи у години која је за нама,
-  Новогодишњи пакетићи за најмлађе Ћупричане.

Срећну и берићетну нову 2020. годину желе 
Вам Ваши гласници поморавски! 

У згради Oпштине Ћуприја отворена је канцеларија 
за бесплатну правну подршку, где грађани могу да 
остваре услуге пружања правних савета, пружања 
општих правних информација, састављања поднесака 
и попуњавања формулара. 

Радно време канцеларије за бесплатну правну подршку 
је од 7:30-15:30 часова. За више информација на 
располагању је телефон: 035/8471- 504. 

Пројекат „Саветодавна служба за грађане општине 
Ћуприја“ реализује се у оквиру програма „Подршка 
Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење 
доброг управљања и социјалне укључености – SWISS 
PRO“, који спроводи Канцеларија уједињених нација 
за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном 
конференцијом градова и општина (SKGO).  

БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА 
ПОДРШКА
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ДУПЛИРАЛИ СМО БУЏЕТ, САД ИДЕМО ДАЉЕ
Пресрећан сам што могу да вам саопштим да је 
закључно са данашњим датумом извршење буџета 
општине Ћуприја за 2019. годину премашило милијарду 
динара. Бележећи константан раст од почетка мандата 
актуелног руководства, ове године успели смо да 
пробијемо ту магичну границу и приходе у општинској 
каси повећамо више него дупло у односу на претходни 
период. Такође са свим грађанима желим да поделим 
вест да је пројекат изградње атлетске дворане уврштен 
у инвестициони план Републике Србије – саопштио 
је председник општине Ћуприја Нинослав Ерић на 
традиционалној новогодишњој конференцији за 
медије.
“Ако вам кажем да је извршење буџета претходне 
власти износило 470 милиона динара, увидећете 
колико је ово велика ствар за Ћуприју. Преко милијарду 
динара у општинској каси за грађане значи побољшање 
комуналне инфраструктуре, реализацију великих 
пројеката, стабилност и даљи економски развој града. 
А како је на прес конференцији председника Вучића 
и премијерке Брнабић речено да је пројекат наше 
атлетске дворане уврштен у државни план развоја 
2020-2025, и да ће та дворана бити коришћена током 
Светског атлетског првенства у дворани 2022. године, 
то значи да ћемо бити домаћини неким од тренутно 
највећих имена светске атлетике.”
У овој години започели смо многе значајне пројекте 
који ће своју финализацију видети у 2020-ој или у 
годинама које долазе. Започета је изградња споменика 
кнезу Лазару на улазу у Ћуприју, асфалтиран је 
прилазни пут ка манастиру Раваница и изграђен 
паркинг у непосредној околини наше највеће светиње. 
Потпуно је уређен и инфраструктурно опремљен 
тротоар са десне стране Улице Кнеза Милоша, а 
наредне године очекују нас радови на реконструкцији 
леве стране једне од највећих саобраћајница у граду. 
Што је најважније, 2020. почеће да се назире решење 

највећег проблема општине Ћуприја, а то је водоснабдевање -  
истакао је Нинослав Ерић.
“Укупна вредност пројекта водоснабдевања је шест милиона 
евра, од чега ће Канцеларија за јавна улагања само у првој фази 
инвестирати три милиона. Пројектно-техничка документација за 
мерна места је завршена, ускоро ће бити готова и документација за 
сам пројекат замене водоводне мреже, након чега почиње замена 
готово 50 километара водоводних цеви постављених пре пола 
века, због чије старости трпимо велике губитке у водоснабдевању. 
Овде бих као приоритетан апострофирао и пројекат изградње 
водоводне и канализационе мреже у свим ћупријским селима. Тај 
посао ће вероватно трајати пар година, али ћемо на крају испунити 
обећање дато свим нашим месним заједницама.”

Председник Ерић најавио је и реконструкцију целокупног 
комплекса Опште болнице, чија прва фаза стартује већ у јануару, 
са комплетирањем пројектно-техничке документације за 
изградњу интернистичког блока и градске топлане. 2020. биће 
урађена и документација за пројекат новог моста на Великој 
Морави, а стартоваће и радови на тргу Драгослава Михаиловића 
код Гимназије, односно на тргу сећања на НАТО агресију. 

 Нинослав Ерић сумирао успехе општинских власти у 2019. години

Извршење општинског буџета далеко изнад рекордног нивоа, средства за изградњу атлетске 
дворане и предстојеће отварање две нове фабрике само су неки од резултата локалне самоуправе 

ФАБРИКА АУТО РАСВЕТЕ И ЧАРАПА 
ПРЕ ПРОЛЕЋА 2020. ГОДИНЕ
За општину Ћуприја врло је важна привредна 
активност и зато крећемо са изградњом индустријског 
парка у Добричеву. Ћуприја има највећу индустријску 
зону у Централној Србији, и захваљујући томе отвара 
се могућност за развој читавог Поморавља – подвукао 
је Нинослав Ерић.
“Хале бившег графичког предузећа “Младост” закупиле 
су кинеска компанија “Џонг Ћао” и “Еурофибер”, 
који ће након припајања са турском “Тибет модом” 
отворити фабрику чарапа. Домаћа компанија “Гомекс” 
купила је парцелу у власништву општине Ћуприја за 
изградњу дистрибутивног центра за овај део Србије, 
а ту је и за нас најбитнија инвестиција - фабрика ауто 
расвете “ФЕКА аутомотив”. Изградња фабричких 
објеката би требало да буде завршена у марту, а након 
тога почиње производња.” 

ЋУПРИЈА ПО МЕРИ ИНВЕСТИТОРА 

Међународни БФЦ стандард (Business Friendly Certification) је 
сигнал инвеститорима да су општине Југоисточне Европе спремне 
и организоване да одговоре на њихове захтеве. Доказ да су по 
мери привреде, међутим, додељује се на одређени рок - раније 
две, а сада на три године. По истеку, локалне самоуправе би 
требало да га обнове. Оне које га имају, показују истраживања, 
привлаче више инвеститора, а за 70 одсто су унапредиле пословно 
окружење. 
Кренули смо прошле године у добијање, а ове смо сертификат 
добили – објаснио је Нинослав Ерић, први човек Ћуприје. Овај 
сертификат нам омогућава да смо видљиви на инвестиционој 
мапи. Велики број инвеститора долази у Ћуприју, нарочито 
кинески и турски. Очекујемо у фебруару отварње једне турске 
фабрике. Увели смо и Привредни савет, јер желимо да чујемо 
наше привреднике, шта им смета, које проблеме имају и слично – 
нагласио је председник Ерић.
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ВИШЕ ПАРА У КАСИ ЗА БРЖИ РАЗВОЈ
Одборници скупштине општине Ћуприја 
донели су Одлуку о буџету општине за 2020. 
годину. 
Ћуприја је одавно престала да буде тунел на 
Великој Морави, већ из године у годину постаје 
перспективна општина са јасном визијом 
свог напретка. Наш циљ је повећање броја 
становника. Буџет који је данас пред вама је 
развојни и реалан – рекао је одборницима 
председник општине Нинослав Ерић.
Он је нагласио да ће 2020. године бити завршени 
започети пројекти, а током 2020. радиће се 
пројектно техничка докуметација за низ других 
пројеката важних за развој општине. Највећи 
посао биће замена водоводне и канализационе 
мреже са реконструкцијом тротоара и улица. 
Пројекат је урађен, а финансијски ће бити 
подржан од републике. 
Такође, 2020. године коначно ће бити завршено 
асфалтирање пута Исаково-Вирине – рекао је 
Ерић. 
И у овом буџету највише средстава одвојено је 
за припрему документације и израду пројеката. 
Председник Ерић је посебно истакао одличну 
сарадњу руководства локалне самоуправе са 
кабинетима председника и премијерке, те 
ресорним министарствима. До пре неколико 
година нико нас и ни за шта није питао нити 
видео, а сада се Ћуприја високо котира у 
републичким структурама. То је искључиво 
због нашег рада и посвећености – рекао је 
Ерић. Очигледан пример је Светско атлетско 
првенство у дворани 2022. године, за које су 

пријављене две дворане, у Београду на којој ће се одржавати такмичења 
и ћупријска, која ће служити као тренинг центар – нагласио је Нинослав 
Ерић. 
Образлажући буџет председник је рекао да ће са првим лепим данима 
почети реконструкција Улице Рада Симоновића, која ће постати трг са 
шеталиштем и носиће име академика Драгослава Михаиловића, затим 
очекује се завршетак фонтане са спомеником посвећеним сећању на НАТО 
агресију, те постављање споменика кнезу Лазару. 
Председник Ерић је истакао да ће у првом тромесечју 2020. бити отворена 
фабрика турске компаније “ФЕКА аутомотив” као и да се очекује почетак 
рада фабрике за производњу чарапа, коју реализује “Еурофибер”, са још 
једном кинеском компанијом. 
Све хале бивше “Младости” ће бити у погону. Домаћа фирма “Гомекс” купила 
је парцелу површине преко три хектара за изградњу свог дистрибутивног 
центра – рекао је председник општине Ћуприја Нинослав Ерић.
На излагање председника Ерића реаговао је Марко Симић, одборник 
групе грађана “Раваница”, који је рекао да је буџет политички и нереалан, 
односно да је, како је нагласио “бунар лепих жеља”.
Буџет општине Ћуприја одборници Скупштине општине усвојили су 
већином гласова.

Скупштина општине донела одлуку о буџету за 2020. годину

На неколико локација у граду екипе ЈКП “Равно 2014” засадиле су више 
од 150 стабала листопадног и зимзеленог дрвећа. На овај начин нове 
дрвореде добили су Улица Станоја Главаша, Улица 11. октобар, парк код 
Дома војске, парк код Фонда ПИО и Прве месне заједнице, те Улица Кнеза 
Милоша.
“Како правила о неговању и одржавању дрвећа налажу да се листопадне 
врсте саде после првог мраза, искористили смо лепо време које нам је 

ишло на руку да тај посао и обавимо”, каже 
Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”. 
Превасходни циљ садње дрвећа у овом 
тренутку је увођење реда у озелењавање 
појединих делова града, а како је Ћуприја 
позната као „зелени“ град који сваке године 
буде богатији за 100 нових садница, стално 
обнављање вегетације помаже нам да ту 
репутацију и одржимо, објашњава директор 
Ристић.
“Има дрвореда који су запуштени, неправилно 
посађени или нису исте форме. Њиховим 
кориговањем желимо да од зелених површина 
направимо смислене целине, једнообразне по 
врсти дрвећа. Тиме бисмо олакшали чишћење, 
орезивање и одржавање градског зеленила.“
Иако ће нове саднице свуда где је то могуће 
бити заштићене одговарајућим решеткама, 
искористићу прилику да апелујем на грађане 
да чувају дрвеће, јер оно представља плућа 
нашег града - поручио је Дејан Ристић.

ЧУВАЈМО ПЛУЋА НАШЕГ ГРАДА

РПГ

Обављена садња дрвећа - акција Јавно комуналног предузећа “Равно 2014“

РПГ
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основне услове за становање. Ипак, нису се жалили. Радили су и трудили 
се да свих ових година буду корисни чиниоци локалне заједнице.  
Када се указала прилика конкурисали су код Комесаријата за избегла 
и расељена лица за добијање смештаја. Са њима и продавцем куће 
председник општине Нинослав Ерић потписао је уговор. Општина Ћуприја 
учествује са 10 процената од укупне вредности куће. На овај начин у Ћуприји 
су до сада збринуте четири породице, било да се ради о привремено 
расељеним лицима или избеглим са простора бивше Југославије. 

Лепши новогодишњи поклон породица 
Витошевић није могла да пожели. Супруг 
и отац Јовица Витошевић каже да су до 
сада свега претурили преко главе и да је 
захваљујући локалној самоуправи томе дошао 
крај. Кућа коју смо добили задовољиће наше 
потребе. Уз њу припала нам је и окућница. 
Пошто се бавимо пољопривредом очекујем 
да у наредном периоду боље и растерећеније 
живимо – рекао је Јовица Витошевић. 
Продавац домаћинства Дејан Благојевић каже 
да му је драго што је баш породица Витошевић 
добила кров над главом јер зна кроз шта су 
пролазили од 1999. године наовамо.
На територији општине Ћуприја живе још 
четири породице лица расељених са Косова 
и Метохије и избеглих са простора Хрватске. 
Локална самоуправа ће у наредном периоду 
радити на њиховом збрињавању.

СИГУРАН КРОВ НАД ГЛАВОМ

РПГ

Општина Ћуприја збринула још једну расељену породицу са Косова и Метохије

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ

Лоша економска ситуација, дуго школовање, 
борба за радно место, али и избегавање 
обавеза само су неки од разлога што се све 
више младих одлучује за оснивање породице 
у позним годинама. Ово је резултовало падом 
наталитета у држави, због чега се Влада Србије 
одлучила за увођење мера за подстицање 
рађања, обезбедивши новчану помоћ младим 
родитељима у виду родитељског додатка, 
изменом Закона о финансијској подршци 
породици са децом. Нови закон почео је 
да се примењује од 1. јула 2018. године, а 
дотадашњи износ родитељског додатка био је 
39 хиљада динара.
“По новом закону, износ за прворођено дете је 
100 хиљада динара и исплаћује се једнократно. 
За друго дете исплаћује се по 10 хиљада 
динара месечно две године. Родитељски 
додатак треће дете добијаће до навршених 
десет година живота, сваког месеца по 12 000 
динара, а за четврто обезбеђена су средства 
која ће дете добијати такође до навршених 

десет година живота, али по 18 000 динара сваког месеца”, изјавила је 
Марија Нешовић из Одељења за друштвене делатности, привреду и 
локални економски развој општине Ћуприја, која је задужена за послове 
утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечји додатак.
Увођењем услуге “е-беба”, у оквиру пројекта “Бебо, добродошла на 
свет”, који заједно спроводе Министарство државне управе и локалне 
самоуправе, Министарство здравља и Министарство унутрашњих 
послова решен је проблем прикупљања документације ради уписивања 
новорођенчета у матичну књигу рођених и пријаве за остваривање неког 
родитељског права. Сваки родитељ моћи ће онлајн да добије све потребне 
информације на овом порталу, али и да достави документацију која је 
потребна за добијање родитељских или дечјих додатака.
“Неки од основних услова за остваривање права на родитељски додатак за 
прво дете јесу да је мајка држављанка Републике Србије, односно да овде 
има пребивалиште, да ни отац ни мајка не живе и не раде у иностранству, 
као и да дете има пребивалиште у Србији. Када су у питању друго, треће 
или четврто дете, поред ових услова потребно је доставити потврде о 
вакцинацији деце. Важан услов је и то да претходна деца нису дата на 
усвајање, нису у хранитељским породицама, редовно су вакцинисана и 
морају редовно да похађају школу”, додала је Марија Нешовић.
Право на родитељски додатак има мајка, односно отац детета, у случају 
да је мајци одузета пословна способност или је преминула на самом 
порођају. Поред овог додатка постоји и дечји додатак, на који имају право 
оба родитеља или старатељ деце. По новом закону, који је усвојен јуна 
2018. године, хранитељи више немају право на дечји додатак. Услови 
и докуметација која је потребна за остваривање права на дечји додатак 
потпуно су другачији од услова за родитељски додатак - нагласила је 
Марија Нешовић.
“У протеклом периоду било је назнака да ће једнократна новчана помоћ 
бити повећана са 100 хиљада на 300 хиљада динара. Влада Србије усвојила 
је одлуку да се у наредне две године овај износ повећа, а предложена је 
промена још неких чланова овог закона. Једна од њих тиче се породиља, 
односно остваривања накнаде зараде за време породиљског одсуства са 
рада, ради неге детета. За сада су ово само предлози, који још увек нису 
узети у разматрање”, закључила је Марија Нешовић.

За прворођене бебе држава обезбеђује сто хиљада динара

У Вирину од 2000. 
године живи петочлана 
породица Витошевић. 
Овде су дошли из 
Ораховца, са Косова 
и Метохије, као 
привремено расељена 
лица. До сада су се 
се за кров над главом 
сналазили како су знали 
и умели. Живели су у 
објекту који није пружао 



празнике”, изјавила је за “Поморавски гласник” докторка Снежана Радисављевић, 
педијатар нефролог. 
“ Ученици Медицинске школе наши су радо виђени гости, јер је одељење педијатрије 
једна од наставних база за њихово школовање. Веома нам је драго што су својим 
позитивним примером анимирали и своје вршњаке из осталих средњих школа да се 
прикључе једној оваквој акцији, а на позитивном примеру ових младих људи могу да 
уче и сви остали”, додала је докторка Радисављевић. Иначе, како сазнајемо, крајем 
године одржан је састанак ученичких парламената свих ћупријских средњих школа, 
на коме је договорено да се све акције убудуће организују на заједничку иницијативу 
и удруженим снагама, што је за сваку похвалу.
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Ђачки парламенти Медицинске и Техничке школе из Ћуприје обезбедили новогодишње 
пакетиће за децу на дечјем одељењу ћупријске болнице

Даривање малишана који се лече на 
Дечјем одељену ћупријске болнице 
новогодишње и божићне празнике, 
одавно је за ученике Медицинске 
школе постало традиција. Иницијативу 
ђачког парламента ове школе ове 
године подржали су и чланови ђачког 
парламента Техничке школе, који су 
заједничким прилозима свих ученика 
обезбедили пакетиће са слаткишима 
и играчке за сву децу. “Хуманост и 
солидарност прве су лекције које ђаци 
Медицинске школе науче, а ово је само 
пример да заједно можемо да вратимо 
осмех на лица све деце. Пакетићи су 
одраз наше жеље да деци која се лече 
на Педијатрији бар мало надоместимо 
то што у дане празника због болести 
неће бити код куће. Најзначајније и 
најлепше у овој акцији је радост која се 
може прочитати на дечјем лицу, што и 
јесте био наш циљ, сложили су се ови 
млади хуманитарци. 

“Ова акција 
је постала 
т р а д и ц и о н а л н а , 
јер свака нова 
генерација ученика 
малишанима на 
Педијатрији уочи 
н о в о г о д и ш њ и х 
и божићних 
празника додељује 
пакетиће, како би 
децу обрадовали 
и улепшали им 

ПАКЕТИЋИ ЗА СВУ ДЕЦУ

У Центру за Социјални рад 186 малишана добило 
новогодишње пакетиће

РПГ

Мало је институција које нису обрадовале своје најмлађе 
новогодишњим пакетићима. Општина Ћуприја је и ове 
године помогла Центру за социјални рад да обезбеди велики 
број слаткиша за најмлађе и подели 186 новогодишњих 
пакетића деци  из социјално угрожених породица. Пакетиће 
су добила деца корисника права на новчану социјалну 
помоћ и деца са тешкоћама у развоју.  “Центар за социјални 
рад током целе године води рачуна о њима, али је период 
празника прилика да се још једном нагласи потреба бриге 
друштва о деци”, каже Драгана Михајловић, директорка 
Центра за социјални рад. Поред ових активности, центар у 
оквиру редовне делатности обавља превентивну делатност 
усмерену на праћење социјалних потреба грађана, подстиче 
и организује хуманитарни рад у оквиру своје делатности и 
развија сарадњу са осталим члановима друштвене заједнице 
у циљу унапређења социјалне заштите.
Директорка Михајловић искористила је прилику да деци као 
и њиховим родитељима пожели све најбоље, пуно успеха, 
здравља и среће у наступајућој години.

Бити медицинска сестра је јединствен позив који у човеку 
буди оно најважније, а то је племенитост и хуманост.  Зато 
не изненађује чињеница да су управо они у основи чијег 
школовања и будућег позива  јесте брига и помоћ болесним 
лицима, иницијатори многобројних хуманитарних акција. 
Након што се у медијима и на друштвеним мрежама појавио 
апел за помоћ сестринства манастира Света Петка Изворска 
код Параћина, ученици и наставници Медицинске школе 
из Ћуприје нису часили ни часа, па је хуманитарна акција 
прикупљања помоћи за штићенице манастира организована 

у кратком року.  Дониране су намирнице, средства за хигијену 
и дезинфекцију, гардероба као и новчани прилози.
 “Хуманитарна акција спроведена је под симболичним називом 
“Корацима Светог Николе” и спроведена у време поста када се 
човек исправља и преиспитује не само телесно него и духовно, 
спознаје своју самосвест, а ово је заправо најлепши начин да 
покажемо бригу о другим људима и пробудимо хуманост 
у себи”, каже Никола Џаврић, вероучитељ у Медицинској 
школи, и додаје да су пакети помоћи манастиру Света Петка 
симболично достављени уочи Светог Николе. 

НОВОГОДИШЊИ ДАРОВИ
Одељење деце са посебним потребама Основне школе “Вук 
Караџић” и ове године добило је новогодишње пакетиће и 
пакете са основним животним намирницама и хигијенским 
потрепштинама, дар Општинске организације Црвеног крста 
Ћуприја. 
Одавно устаљена традиција је да у време новогодишњих 
и божићних празника обрадујемо наше ђаке пригодним 
поклонима. Као и до сада у сусрет нам је изашао Црвени крст, 
коме смо неизмерно захвални – рекао је Драган Доситијевић, 
дефектолог и руководилац одељења. Ове године поклоне је 
добило 28 ученика, који су за своје родитеље и госте извели 
пригодан новогодишњи програм.РПГ

УЧЕНИЦИ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УПУТИЛИ ПОМОЋ МАНАСТИРУ СВЕТА ПЕТКА
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ОСЛУШКУЈТЕ СИГНАЛЕ КОЈЕ ВАМ ШАЉЕ ОРГАНИЗАМ
Болест савременог доба: Синдром хроничног умора и кризе свести

РПГ

Синдром хроничног умора је озбиљно 
обољење које је у свету попримило 
епидемијске размере. Особе са 
синдромом хроничног умора најчешће 
се жале на дуготрајну и исцрпљујућу 
слабост, болове у зглобовима и 
мишићима са симптомима сличним 
грипу, имају проблема са спавањем 
и рационалним мислима. Како би се 
шира популација упознала са овом 
болешћу у Ћуприји је пре непуних 
годину дана формирано прво и једино 
Удружење оболелих од синдрома 
хроничног умора и кризе свести у 
Србији, које је било иницијатор и 
организатор научног скупа посвећеном 
овом обољењу. Доцент Миломир 
Милановић, инфектолог Клинике за 
инфективне и тропске болести са ВМА,  
нагласио је да се управо због скупа 
различитих симптома болест и након 
низа дијагностичких метога открије 
доста касно. “Један од основних 
симптома је хронични замор који 
траје више од шест месеци и који не 
пролази ни након одмора ни након 

довољно сна. Највећи проблем је што је 
због различитих симптома који се могу 
приписати и другим обољењима болест 
веома тешко дијагностиковати.
Најчешћи узрок болести је акутна 
или хронична инфекција, а главне 
промене дешавају се на аутономном 
нервном систему који управља радом 
свих органа – рекао је професор др 
Бранислав Миловановић, интерниста 
кардиолог. “Ово је историјски дан јер 
је на иницијативу пацијената основано 
удружење чије ће активности бити 
усмерене на едукацију шире популације 
и свакако утицати на едукацију 

лекара, како би се овом проблему 
посветило више пажње, болест на 
време дијагностиковала и пружила 
правовремена помоћ оболелима”, додаје 
доктор Миловановић.
Удружење оболелих од синдрома 
хроничног умора и кризе свести основано 
је на иницијативу Ине Игњатовић 
и тренутно броји 50 чланова. Ина 
Игњатовић болује од синдрома хроничног 
умора и голгота коју је прошла на путу до 
праве дијагнозе заправо је била разлог 
за оснивањем оваквог удружења. “Пут 
којим сам прошла ја и моја породица 
до постављања моје коначне дијагнозе  
- синдрома хроничног умора био је 
страшан. Управо је моја жеља била да 
сви они који болују од овог синдрома што 
пре дођу до дијагнозе, скрате лутања од 
лекара до лекара и правовремено крену 
са коришћењем адекватне терапије, 
додала је Ина Игњатовић.
Особа која има симптоме хроничног 
умора треба да се јави лекару опште 
праксе који ће је после обављених 
испитивања упутити на даљи третман. 

У СРБИЈИ И ДАЉЕ МНОГО ЖРТАВА
Светски дан борбе против насиља над женама

Број случајева насиља над женама из 
године у годину бележи стални раст, и 
то је друштвено зло коме се мора стати 
на пут, а први корак који жртве морају 
направити је пријављивање, истакле 
су учеснице трибине која је поводом 
обележавања Светског дана борбе 
против насиља над женама одржана у 
Народној библиотеци “Душан Матић”.
“Та тема је увек актуелна и нажалост 
присутна у свим срединама, те јој се 
самим тим мора придати одговарајући 
значај. Циљ трибине је подршка 
светској манифестацији “16 дана 
активизма у борби против насиља 
над женама” на локалном нивоу, а 
у томе смо имали подршку Центра 
за социјални рад Ћуприја, Општине 
Ћуприја, Полицијске станице Ћуприја, 
МУП-а Јагодина, Јавног тужилаштва из 
Параћина, Књижевног клуба “Душан 
Матић” и Актива жена”, каже Љиљана 
Ђорђевић, директорка Народне 
библиотеке “Душан Матић”.
Жене су свакодневно изложене 
многим облицима насиља, од оног 
физичког које сви најлакше уочавамо, 
па до много софистициранијих форми 
насиља као што је емотивно, психичко, 
и данас јако изражено економско 

насиље – истиче Драгана Михајловић, 
директорка Центра за социјални рад 
Ћуприја.
“Догађаји попут ове трибине треба 
да пробуде свест наше заједнице да 
је борба против насиља над женама 
изузетно битна, и да пошаљу поруку 
нашим очевима, синовима, браћи 
и мужевима да оног дана када 
подигну руку на жену престају да буду 
мушкарци.” 
Нажалост, насиља у породици и насиља 
над женама као његове подврсте све је 
више у целом свету, па тако и у нашој 
општини. Позитивно је то што се свест 
жена пробудила па боље препознају 
и више пријављују насиље, а Центар 
за социјални рад труди се да жртвама 
пружи максималну помоћ у оквиру 

својих могућности и надлежности, 
објашњава Драгана Михајловић.
“Пре свега пружамо ту прву, 
непосредну правну помоћ 
у сегменту саветовања, 
процесуирања насилника, али и 
психичког оснаживања жртве. Ту 
је, затим, у оквиру наших законом 
омеђених могућности, економско 
оснаживање дефинисањем жртве 
као лица из рањивих социјалних 

ЗАКОН НЕ ЗАУСТАВЉА 
НАСИЛНИКЕ
Од почетка 2019. године у Србији је у 
случајевима насиља убијено 28 жена. 
Иако статистика бележи незнатно 
мање жртава са фаталним исходом 
него претходних година, евидентна је 
ескалација понашања насилника које 
најчешће строжа законска регулатива 
не спречава у намерама. Не дозволите 
да постанете вест у црној хроници. 
Пријавите насиље! 

групација, које имају предност при 
запошљавању. Уколико жртва није 
радно способна има право на новчану 
социјалну помоћ коју прописује држава, 
али и на једнократну новчану помоћ од 
локалне самоуправе.“ 
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“ВИОЛА 035 КУП” ИЗЛОЖБА ВЕЛИКИХ ТАЛЕНАТА

РПГ

У Хали спортова “Ада” одржан је пети по реду фудбалски 
турнир “Виола 035 куп”. На овогодишњем такмичењу 
надметало се 12 екипа из Краљева, Зајечара, Параћина, 
Јагодине, Београда, Ужица и Смедеревске Паланке, а прилику 
да покажу своје играчко умеће имали су играчи из генерације 
2011.
“Ово није први пут да учествујемо на “Виола купу”. Радо 
долазимо јер се на оваквим турнирима најлакше могу уочити 
таленти, а неки од њих касније постану наши играчи. Поента 
је да ти клинци уз адекватан рад напредују, како би једног 
дана стасали у квалитетне првотимце.”, каже  Слободан 
Динчић, тренер ФК Чукарички.   
Школа фудбала “Виола 035” у Поморављу је позната као клуб 
који скаутима даје доста материјала за рад. За досадашњег 
постојања могу се похвалити да у свакој генерацији имају 
понеког играча који је у “Виоли” направио своје прве 
фудбалске кораке, а затим успео да заигра у клубовима попут 
Црвене Звезде или Чукаричког.
“Из ранијих генерација бих поменуо Петра Сукачева 

који је стандардни члан Црвене Звезде, али и Милоша 
Станисављевића, Вељка Виденовића, Петра Михајловића 
и Димитрија Спасића који имају водећу улогу у својим 
тимовима. Ниједној генерацији не мањка талената, а морам 
да истакнем да се код годишта 2010. већ издвајају тројица 
играча који су способни за највише фудбалске домете”, каже 
Маријан Ранђеловић, тренер ФК “Виола 035”.

НОВИ ШАМПИОН ЈЕ “РОТО ПРИНТ”

Освајач седмог Зимског турнира у 
футсалу је екипа “Рото принт” из 
Ћуприје. Они су у финалу пред пуним 
трибинама Хале спортова “Ада” са 
3:1 савладали шабачки “Синд”, који 
је ове године морао да се задовољи 
звањем вицешампиона. Коначни 
окршај у конкуренцији сениора свој 
епилог добио је, испоставиће се, већ у 
првих десет минута првог полувремена 
захваљујући брзим головима “Рото 
принт”-а, а “Синд” , који током целог 
меча није успео да пробије “зид” 

голмана Аксентијевића, поготком из 
пенала у другом делу игре могао је само 
да ублажи пораз. 
Сем што су освајачи шампионске титуле и 
чека на 550 хиљада динара, “штампари” 
су екипа из које долази најбољи голман 
турнира Миодраг Аксентијевић, који 
важи за једног од најбољих футсал 
голмана у Европи, и најбољи играч 
такмичења Марко Радовановић.
“Започели смо голеаду на време, 
убрзо након старта утакмице, и то нам 
је доста помогло у наставку. Ми се са 

играчима који су наступали за “Синд” 
добро познајемо из матичних клубова 
и репрезентације, и по квалитету смо 
прилично уједначени. Лако је могло да се 
деси да они буду победници, али је срећа 
ипак била на нашој страни”, поручио је 
Марко Радовановић.
“Из играчког угла гледано међу нама 
нема тајни, и кад имате такву ситуацију 
обично превагне боље тренутно 
расположење и инспирација за игру. 
Заиста је било неизвесно, да је уместо 
нас “Синд” дао она два брза гола тешко 
да бисмо се вратили у меч. Поносан сам 
због победе и упућујем све честитке 
противницима, организаторима и 
публици”, изјавио је након доделе пехара 
футсал репрезентативац Србије Младен 
Коцић.
У конкуренцији сениора треће место 
припало је екипи “РБ коп” из Сврљига 
која је била боља од “Агапе грамата” из 
Јагодине. Шампион у категорији ветерана 
након бољег извођења пенала је “8. 
новембар Луша”, други је био “Грмеч”, 
а треће место освојила је екипа “Агро 
Весна”. 

РПГ

Велико финале Зимског турнира у футсалу

Из године у годину на ћупријском турниру у футсалу наступају 
све звучнија имена малог фудбала на националном и 
интернационалном нивоу. Биланс овогодишњег такмичења: 
само у финалу Ћуприја је имала привилегију да гледа бравуре 
чак 10 репрезентативаца, а у претходним рундама на терену 
Хале спортова “Ада” појавили су се готово сви носиоци 
националног дреса, што Зимски турнир у футсалу сврстава у 
сам врх малог фудбала у нашој земљи.

“Што се тиче Србије сигурно, а после овог турнира усудио бих 
се да кажем и шире, не само када је реч о наградном фонду већ 
и о квалитету учесника. Подсетићу да је осим финалиста још 
неколико екипа које су испале у ранијим рундама такмичења 
у свом саставу имало репрезентативце. Голман Аксентијевић 
чак и не игра турнире, али је код нас наступио јер је чуо да је 
ово одличан турнир. Овде долази сам врх српског футсала”, 
са поносом је нагласио Иван Алексић, директор СЦ“Ада”.  

КОД НАС ИГРА ВРХ СРПСКОГ ФУТСАЛА
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ЗВЕЗДИНИ КЛИНЦИ ИЗ ГРАДА НА МОРАВИ

РПГ

ПРОГЛАШЕНИ ЛАУРЕАТИ ЋУПРИЈСКОГ СПОРТА
Осим што трећи пут одајемо признање 
најбољима у протеклих 365 дана, ове 
године обележавамо и један мали 
јубилеј који је од изузетне важности 
за садашњост и будућност спорта 
у Ћуприји, а то је пет година од 
формирања новог Спортског савеза - 
истакао је у свом обраћању председник 
овог тела Драган Здравковић.
“На предлог тадашњег директора 
СЦ “Ада”, данас већника за спорт 
Владимира Васиљевића, основан 
је нови Спортски савез зато што је 
стари био у блокади, а са циљем да 
се спортским клубовима у Ћуприји 
омогући стабилно финансирање. Отада 
се сви клубови у оквиру савеза редовно 
финансирају из локалне самоуправе, 
а сваке наредне године издваја се све 
више новца у односу на претходну.”
За спортисту године проглашен је 
атлетичар Алекса Милановић, најбоља 
спортистикиња је атлетичарка Тијана 
Димић, а за најуспешнију спортску 
организацију у 2019. години проглашен 
је ОАК “Морава”. Звање најбољег 
тренера понео је Драган Здравковић, 
најуспешнији спортиста ван територије 
општине Ћуприја је члан футсал 

репрезентације Србије Денис Рамић, 
док је признање за животно дело “Да 
се не заборави” додељено професору 
Радомиру Милојковићу Цревару. 
У области школског спорта награде 
за освојене медаље на републичким 
такмичењима припале су Алекси 
Милановићу и Срећку Милановићу 
који је уједно овогодишњи најбољи 
школски спортиста, најбоља школа је 
ОШ “13. октобар”, а Даница Стојковић 

именована је за најуспешнијег школског 
наставника у области физичке културе. 
Овом приликом додељена су и три 
специјална признања. Признање за 
допринос развоју каратеа у Ћуприји 
постхумно је додељено Станиши Бокију 
Живановићу, тренеру Карате клуба 
“Кнез Лазар”, признање за хуманост, 
афирмацију и промоцију града  припало 
је Николи Павличићу, а волонтер године 
је Дејан Бркић. РПГ

Спортски савез Ћуприје доделио награде и признања најбољим појединцима и спортским 
организацијама за 2019. годину, у укупно тринаест категорија

У будућности себе виде као првотимце 
црвено-белих, а до тада дивиће 
се бравурама и организационим 
способностима капитена Црвене Звезде 
Марка Марина који је међу домаћим 
фудбалерима њихов апсолутни фаворит. 
Школске обавезе и поред напорних 
тренинга не запостављају. Редовни су 
ученици ОШ “13 октобар” из Ћуприје 
и неизмерно захвални наставницима 
који имају разумевање за њихова 
честа путовања и тренинге. Када не 
путују за Београд, индивидуалне 
тренинге обављају у Ћуприји на терену 
са вештачком травом или у хали своје 
основне школе која им увек излази 
у сусрет за слободне термине. Кажу 
да никада нису зажалили што се због 
обавеза и љубави према фудбалу њихово 
детињство умногоме разликује од 
детињства њихових вршњака. “ Жао нам 
је што смо, ето, понекад због обавеза 
пропустили неке рођендане и дружења 
са вршњацима, али циљ коме свим срцем 
стремимо за нас нема цену”, сложили су 
се млади фудбалери.

Пут до звезда или у њиховом случају 
Црвене Звезде тренутно је дуг неких 
150 километара или два сата вожње 
аутобусом. Два до три пута недељно. 
До Београда и назад. И тако већ 
неколико година уназад. “Дешавало 
се да нас људи у аутобусу знатижељно 
загледају јер често путујемо сами али 
су се возачи на нас брзо навикли”, 
кажу ови талентовани дечаци. Због 
љубави према омиљеном клубу све се 
лакше подноси и стиже.” Било је дана 
када сам морао да устанем у 5 ујутру, 
путујем до Београда на тренинг и након 
тога журим на аутобус како би се вратио 
за Ћуприју и стигао на часове, каже 
четрнаестогодишњи Петар Сукачев. 
Андрија Спасић је четири године млађи 
од свог клупског друга и каже да пут 
до Београда и фудбалског стадиона 
крати играњем игрица или слагањем 
рубикове коцке, сам или у друштву 
родитеља. 
Обојица су прве фудбалске кораке 
начинили у ћупријском клубу “Виола 
035”, када су њихов неоспорни таленат 

и потенцијал приметили људи из 
Београда након чега је уследио позив 
на пробне тренинге у Црвеној Звезди. 
Кажу да су већ након првих тренинга 
били добро прихваћени од стране 
саиграча и тренера а убрзо су уследиле 
похвале за марљив рад и труд и позиви 
на припреме. ”Тренинзи у Црвеној 
Звезди су много озбиљнији и тежи него 
што су то били тренинзи у ћупријском 
клубу. Клупски другари су нас добро 
прихватили и брзо смо се уклопили у 
њихов систем рада, почели да озбиљно 
радимо на себи како би једног дана 
дошли до првог тима”, кажу ови вредни 
дечаци.

ФУДБАЛСКЕ НАДЕ: Петар Сукачев и Андрија Спасић



овој години и то је постао стандард 
за нашу школу. У наредном периоду 
очекује нас доста новина. Једна од њих 
јесте отварање истуреног одељења 
ШОМО “Душан Сковран” у Деспотовцу, 
а сви заинтересовани ђаци ће, по 
први пут у свом граду, моћи да стичу 
музичко образовање. Такође, Одсек за 
хармонику добиће још један инструмент 
на коме ће ученици моћи да свирају 
на такмичењима”, изјавио је директор 
школе.
Још једна новост јесте и то да је ове 
школске године уписано 203 ученика, 
што је и највећи број уписаних ђака 
у историји школе, додао је директор 
Стаменковић.

Средња медицинска школа у Ћуприји била је домаћин петог 
Базара медицине и здравља. Ова једнодневна манифестација, 
коју партнерски организују Медицинска школа, Технолошка 
школа у Параћину и Академија медицинско-васпитачких 
струковних студија, за циљ има презентовање образовних 
профила и занимања из области медицине и сродних 
делатности попут фармације и козметологије ученицима 
завршног разреда основне школе, а намењена је њиховој 
професионалној оријентацији.
“Пре пет година Медицинска школа осмислила је и 
организовала први Базар медицине, а 2017. године у 
организацији су нам се придружиле тадашња Висока 
медицинска школа струковних студија и Технолошка школа 
из Параћина. Сматрамо да ову активност треба што више 
промовисати и усавршавати, јер омогућава практичну 
презентацију образовних профила, знања и вештина 
наших ученика”, истиче Зорица Маринковић, директорка 
Медицинске школе.
“Осмацима смо успешно приказали наше смерове и начин 
школовања, који подразумева часове теоријске и практичне 
наставе. Оно што смо демонстрирали на штандовима је 
срж струке, односно оно чиме ће се бавити уколико се 
запосле након завршетка средње школе”, објашњава Марија 
Петровић, наставница здравствене неге у Медицинској 
школи.
На иницијативу ђачког парламента Технолошка школа је 2016. 
године први пут учествовала на Базару медицине. 

Ово је пре свега леп вид дружења ученика, добра прилика 
за размену искустава и примера добре праксе, а основцима 
јако значи јер им помаже да лакше одлуче шта даље уписати 
- каже Дејан Нешић, директор Технолошке школе у Параћину.
“По неким образовним профилима смо јединствени у 
окружењу, па не чуди што трећина наших ученика није 
са територије општине Параћин. То су трогодишњи и 
четворогодишњи смерови са којима се ђаци брзо и лако 
запошљавају, или пак успешно уписују високе школе и 
факултете.”
На штандовима петог Базара медицине и здравља 
посетиоци су могли да ураде бројне тестове провере општег 
здравственог стања, да науче како се пружа прва помоћи и 
праве козметички препарати, а могли сте добити и бесплатну 
масажу, фризуру или маникир. 
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ОДУШЕВИЛИ НОВОГОДИШЊИМ 
КОНЦЕРТОМ

Салу Школе за основно музичко 
образовање “Душан Сковран” 
испуњавали су звуци клавира, флауте, 
трубе, хармонике, као и хорско и 
соло певање ученика ове школе, на 
новогодишњем концерту који је одржан 
поводом новогодишњих празника. 
Француске, пољске, украјинске и многе 
друге песме само су неке од нумера 
које су извели ђаци ШОМО “Душан 
Сковран”, а које је публика испратила 
громогласним аплаузом. 
Директор школе Горан Стаменковић 
изразио је своје задовољство због 
успеха који су ученици школе остварили 
у протеклој години. „Имали смо 
велики број квалитетних наступа у 

Ученици ШОМО “Душан Сковран” наступом измамили салве аплауза

Одржан пети Базар медицине

У сусрет Новој години у Основној 
школи “13 октобар” организован је 
традиционални новогодишњи базар. 
У духу новогодишњих и божићних 
празника на штандовима су се нашла 
права мала уметничка дела попут 
украса за јелке, шарених новогодишњих 
честитки, рамова за слике, тегли 
са разноразним новогодишњим 
мотивима, украсних кугли, колача са 
новогодишњим порукама али и радови 
рађени различитим техникама или 
прављени од рециклажног материјала. 
“ Није било тешко направите све ове 
радове. Уживали смо у креирању 
и потрудили се да изложимо што 
већи број различитих радова како би 
купцима били занимљивији. За њихову 
израду користили смо најразличитије 
материјале, а у припреми новогодишњих 
медењака помогле су маме и баке”, 
кажу ученици. Новац који су зарадили 
од продаје радова биће искоришћен за 
куповину наставног материјала, док ће 
део бити дониран у хуманитарне сврхе.

КРЕАТИВНИ 
ШКОЛАРЦИ

РПГ



“Сваки петогодишњи план од 2007. до 2019. године  имао је 
неку специфичност, али овај последњи посебан је по томе што 
смо већ на пола периода остварили преко 60 одсто зацртаног. 
Имали смо велику срећу да наш рад и залагање препознају 
ресорно министарство, локална самоуправа и многи партнери, 
који су са своје стране олакшали остварење наше мисије.”
У име савета родитеља свим професорима, бившим 
ученицима и сарадницима Гимназије захвалио се професор 
Вељко Пажин.
“Ми данас нисмо у друштву гостију, већ сте сви ви саставни 
део ове куће на коју увек мислите. Она у Ћуприји постоји 110 
година, и на неки начин је део сваке породице, сваке установе, 
сваке фирме, читавог града.”

Мало је рећи да је ова година за нас била изузетно успешна, 
али не би имала такав исход да није било подршке Владе 
Републике Србије, локалне самоуправе, свих наших сарадника 
и пријатеља – рекао је директор Гимназије Дарко Миљанић 
на предновогодишњем коктелу приређеном у просторијама 
ове школе. Он се овом приликом осврнуо на све оне важне 
догађаје и достигнућа која су обележила 2019. годину.
“Ове године здруженим снагама смо формирали 
информатичко одељење, у чему смо имали велику подршку 
и помоћ локалне самоуправе. У постизању тог успеха 
истакнуту улогу имао је ангажман Друштва учитеља Ћуприје 
и блиска сарадња са родитељима ученика. Нова фасада 
школе финансирана средствима Министарства рударства и 
енергетике представља реализовани пројекат побољшања 
енергетске ефикасности, а од ове школске године примењујемо 
и електронску евиденцију тј. електронски дневник”, навео 
је Дарко Миљанић, истичући да је Гимназија 2020. годину 
дочекала са новом енергетски ефикасном расветом у школској 
згради и дворишту, инсталираним системом видео надзора, 
новим намештајем у учионицама и комплетно опремљеним 
кабинетима за природне науке.   
Овога пута вам се нећу обратити као професор нити као 
руководилац школског одбора, већ као вођа тима за школско 
развојно планирање који предано и са великим успехом 
обавља свој посао већ дванаест година, рекао је професор 
Владан Цветковић.
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ОСТВАРЕНО МНОГО ВИШЕ ОД ЗАЦРТАНОГ
Руководство Гимназије поносно на резултате у 2019. 
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које су наш заштитни знак. Пошто је сада 
зима исплеле смо вунене шалове, капе 
и рукавице, а припремиле смо и укусно 
слатко, као посластицу типичну за 
хладне дане. Овом приликом упућујемо 
велики поздрав нашој председници 
Мири Здравковић која је оправдано 
одсутна”, каже Вида Дабић, заменица 
председнице Актива жена “Наше златно 
доба”.
Уз песму, весео разговор и добро 
расположење, златне ћупријске даме 
свим суграђанима пожелеле су добро 
здравље, пуно радости и успеха у 2020. 
години.

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
АКТИВА ЖЕНА 

Својом еуфоријом, креативношћу и 
празничним духом даме из Актива 
жена “Наше златно доба” у потпуности 
су “заразиле” посетиоце четвртог 
Новогодишњег базара, који је ове 
године приређен у просторијама 
Прве месне заједнице. Да таленат и 
стваралачка енергија увек нађу свој 
пут најбоље су показале изложене 
рукотворине и празничне декорације, а 
међу теглама зимнице имало се богами 
шта и пробати. 
“Базар смо конципирале тако да 
један његов део чине новогодишњи и 
божићни украси, а други рукотворине 

У галерији Музеја “Хореум Марги-Равно” 
одржана је изложба слика и цртежа, 
која носи назив “Величина лепоте”, 
ауторке Тање Глигоријевић. Тело жене, 
његова снага, лепота и величина били 
су инспирација ове уметнице, на основу 
чега је изложба и добила назив.
„Овај концепт је посвећен корпулентним 
женама и представља једну различитост, 
односно прихватљивост различитих тела 
и изгледа. Свака слика носи неку поруку, 
а то је да је свако леп на свој начин и 
да је управо та разлика међу људима 
оно што је драгоцено“, изјавила је Тања 
Глигоријевић. 
Ауторка је додала да су сви њени радови 
социјалног карактера и да је човек 
најинспиративнији и најзначајнији 
за приказивање, зато се и бави овом 
темом. Већи део стварања посветила 
је женском акту и представљању жене 
кроз време, чиме улази у срж друштва 
и друштвених проблема, односно 
приказује схватање садашњице кроз 
актове. 

ИЗЛОЖБА 
“ВЕЛИЧИНА 
ЛЕПОТЕ”

РПГ



Захваљујући народном посланику Антонију Пеливановићу, 
рођеном Ћупричанину, пред сам крај 1868. године у граду на 
Великој Морави отворена је читаоница, која ће доцније бити 
претворена у прави храм књиге, чији фонд данас броји више 
од 60 хиљада наслова. Ћупријска библиотека носи назив по 
једном од својих најславнијих суграђана - српском песнику, 
уметнику и филозофу надреалисти Душану Матићу. У згради 
библиотеке налази се и легат Душана Матића, који је 2014. 
године одлуком Министарства културе стављен на листу 
старе и ретке библиотекарске грађе од великог значаја.

ЗАНИМЉИВОСТИ
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Пригодним програмом, који је отворила монодрама “На 
прагу” у извођењу младе београдске глумице Биљане 
Тодоровић, Народна библиотека “Душан Матић” обележила 
је свој дан. У духу читалаштва и љубави према писаној речи 
која је и изнедрила библиотекарску професију, градска 
билиотека је са својим пријатељима прославила тачно 151 
годину откада је у Ћуприји отворена прва читаоница.
Необичан али врло ефектан избор за ову прилику, 
монодрама “На прагу” настала по мотивима из истоименог 
дела америчког писца Глена Бергера, прича је о 
библиотекарки која пошавши од мистерије једне наизглед 
обичне прашњаве књиге коју је неко вратио са 113 година 
закашњења, долази до невероватних открића о историји 
религије и света.
“Главна јунакиња је библиотекарка из једног градића у 
Холандији, у којој случај те књиге буди толику знатижељу, 
да ће она до краја дати буквално све од себе не би ли 
сазнала идентитет човека који је оставио на шалтеру након 
више од века. Текст монодраме “На прагу” је заправо моја 
адаптација детективског романа, у коме чучи филозофско 
промишљање живота, среће и смисла постојања”, 
објашњава Биљана Тодоровић. 

Обележен Дан библиотеке “Душан Матић”

ВЕК И ПО ЋУПРИЈСКЕ КУЋЕ КЊИГЕ

РПГ

Поморавски пчелари окупили су се у Ћуприји да чују и 
виде госта из Републике Српске, професора доктора Горана 
Мирјанића. Некада непланиране ствари изроде нешто 
боље и од планираног – рекли су поморавски пчелари. 
Неочекиване проблеме на путу и кашњење уваженог 
професора надокнадио је гост из Кикинде, Саша Чолак 
који је у сали ШОМО “Душан Сковран” изванредним 
предавањем држао пажњу присутних пуна два сата, да 
би након тога и професор доктор Горан Мирјанић, који је 
у међувремену стигао, своје знање и савете несебично 
поделио са пчеларима, који су га са пажњом слушали. 
Поморавским пчеларима припала је велика част да угосте 
уваженог професора из Бањалуке – рекао је Милан Николић, 
председник Друштва пчелара “Раваница-Немања”. Знање 
и искуство које он има свакако ће нам користити у даљем 
раду и усавршавању – нагласио је Николић.
Домаћин скупа било је друштво пчелара “Равница-
Немања” из Ћуприје.

Добра сарадња Установе културе и Клуба здравља 
“Поморавље” из Јагодине настављена је организацијом још 
једне успешне радионице природне козметике. Даме су училе 
како да од природних састојака направе неколико препарата 
који им могу помоћи у свакодневној нези коже лица и тела. 
Радионице природне козметике су све популарније – каже 
фармацеут Данијела Ристић. Од природних намирница које 
се свакодневно могу наћи у домаћинству могу се направити 
врло квалитетни препарати за негу коже лица и тела – 
нагласила је Данијела Ристић, која је водила радионицу. 
Даме су имале прилику да науче како се праве три ствари: 
пилинг који служи за одстрањивање мртвих ћелија које се 
налазе на кожи и посебно је ефикасан у хладним зимским 
данима, друга ствар су маске које служе за хидратацију коже, 
које могу користити и мушкарци и жене, док је трећа ствар 
била ноћна хранљива крема, за хидратацију коже и против 
бора. 
Све намирнице су природне, јестиве и циљ радионице је да 
дамама покажемо да све то није тешко а може бити веома 
корисно у свакодневној употреби – рекла је Данијела Ристић.
Према реакцијама учесница радионице видело се потреба 
за организацијом оваквих скупова. 

САРАДЊОМ И 
ЕДУКАЦИЈОМ 
ДО ВИШЕ МЕДА

Поморавски пчелари на окупу ПРИРОДОМ ДО 
ЛЕПОТЕ

РПГ РПГ
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ЗАНИМЉИВОСТИ
МАЛИШАНИ СЕ ЗАБАВИЛИ И УЧИЛИ УЗ 
“ПАЖЉИВКА”
Свакодневно на улици срећемо 
и оне најмлађе као учеснике у 
саобраћају. Какво је заиста њихово 
знање о правилима понашања у 
саобраћају и на улици запитао би се 
свако када угледа дете на пешачком 
прелазу. Представници из Агенције 
за безбедност саобраћаја, у сарадњи 
са Саветом за безбедност саобраћаја 
општине Ћуприја, препознали су 
овај проблем и обезбедили деци 
уџбеник “Пажљивко” у коме се налазе 
правила понашања у саобраћају. 
Овим поводом настала је и представа 
под истим називом, коју су прваци 
основних школа са територије општине 
Ћуприја били у прилици да погледају у 
Соколском дому.
“Деца као учесници у саобраћају су 
једна од најрањивијих категорија. 
Национална стратегија Републике 
Србије, у сарадњи са Агенцијом 
за безбедност саобраћаја, јесте 
спровођење кампања чији је циљ 
заштита младих учесника у саобраћају, 

како би се смањио број погинулих 
у саобраћајним несрећама. Тим 
поводом организовали смо представу 
“Пажљивко”, према истоименом 
уџбенику, како бисмо првацима 
објаснили правила понашања у 
саобраћају”, објаснио је Драган 
Рикановић, из Агенције за безбедност 
саобраћаја.
Из Агенције за безбедност саобраћаја 
додају да ће у наредном периоду 
организовати и трибину за младе, која 
ће се састојати из два дела. 

У првом делу представници Агенције 
одржаће презентацију на којој ће тема 
бити безбедност младих и спречавање 
саобраћајних незгода због употребе 
мобилних телефона или вожње под 
дејством алкохола. У другом делу 
говориће особе које су биле учесници 
саобраћајних незгода и они ће поделити 
са публиком своја искуства, како би 
младима отворили очи и ставили до 
знања колико је важно поштовати 
саобраћајна правила.

РПГ

АРОМА ДИФУЗЕРИ ПРОТИВ ЗАГАЂИВАЧА
Сваки почетак грејне сезоне са собом 
доноси и велико загађење ваздуха. 
Скоро свакодневно смо сведоци 
извештавања медија о најзагађенијим 
градовима света који по заступљености 
штетних честица у ваздуху спадају 
у црвену зону, и препорука да када 
је загађење најинтензивније не 
излазимо напоље без преке потребе.

Последњих месеци слика живота у 
већини градова у Србији нажалост је 
свакодневица у магли загађеног ваздуха 
који директно негативно утиче на 
наше здравље. Штетне честице које се 
испуштају у ваздух су мале молекулске 
масе те удисањем лако доспевају у 
плућа, затим приликом размене гасова 
у алвеолама у крвоток, и на крају 
путем крви продиру до свих органа у 
нашем организму, по које могу бити 
погубне. Свима су нам добро познате 
препоруке стручњака да у зимском 
периоду што чешће проветравамо дом 
ради уласка свежег ваздуха, значајног 
за превенцију бактеријских и вирусних 
инфекција. Али шта радити када је 
ваздух напољу загађендо те мере да 
би се проветравањем заправо постигао 
контраефекат?

Од прошле године на нашем тржишту су се појавили Арома дифузери – апарати који 
помажу у борби против вируса, бактерија и загађеног ваздуха у просторији. Арома 
дифузери користе се у садејству са етеричним уљима, а њихово функционисање 
засновано је на ултразвучном механизму који водену пару са етеричним уљем 
разбија на микронске честице и распршује их у простор, штитећи га тиме од 
микрозагађивача који су узрок многих обољења.

Просечан Арома дифузер покрива просторију величине 30м2 и има 
троструку улогу:

-лековите материје мале молекулске масе које се налазе у етеричним 
уљима лако продиру кроз ћелијске мембране вируса, бактерија и ситне 
прашине, и на тај начин их уништавају и штите наш простор од загађивача

-етерична уља имају пријатан мирис, па простор у коме боравимо чине 
лепшим местом за живот

-свако етерично уље подстиче лучење ендорфина и  уласком у наш 
организам нас штити од инфекција

Арома дифузери су веома једноставни за употребу. У посуду се сипа одређена, 
прописана количина воде, додају се 2-3 капи чистог етеричног уља, уређај се 
укључи помоћу даљинског управљача, и од тог тренутка се можете у потпуности 
препустити уживању у његовим благодетима. За зимске дане препоручује се уље 
римске камилице, матичњака или борових иглица. 
Важној е напоменути да приликом куповине треба проверити 
да ли је апарат прошао санитарни преглед и да ли се ради
 о чистим, 100% концентрованим уљима, да би се употребом 
остварио пун ефекат његовог деловања.
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освешћивање истовремено изазову осећања већине, како би се 
из ње издвојили појединци који могу и желе да помогну особама 
са инвалидитетом у остварењу тежње да што нормалније живе 
и да се успешно прикључе широј заједници. 
“Препреке у њиховом животу не морају да буду непремостиве, 
већ итекако могу да живе живот достојан човека, што је уосталом 
и предвиђено међународним конвенцијама чији је потписник и 
наша земља. То су људи којима треба омогућити да користе своје 
потенцијале и способности, ослањајући се на остала чула ако им 
неко недостаје. А ми, ако себе дефинишемо као грађане света, 
треба да дамо све од себе да креирамо подстицајно окружење 
у коме ће они несметано функционисати на свакодевном 
нивоу. Ова манифестација за циљ има подизање сензибилитета 
јавности према особама са инвалидитетом, а што је још важније 
пружање подршке и разумевања за њихове потребе преостала 
364 дана у години. Само тако ће моћи да достојанствено живе са 
нама и поред нас”, закључио је Доситијевић.   

У ЗАПОСЛЕЊУ ЈЕ СПАС 

У оквиру трибине “Ти не знаш како је мени” могла су се чути 
и искуства хранитеља деце са инвалидитетом. Један од њих је 
проф. др Драгослав Кочовић, редовни предавач на Факултету 
политичких наука у Београду, и поносни старатељ двоје деце 
са инвалидитетом. Професор Кочовић осврнуо се на достизање 
пунолетства као главни кризни моменат у животу младих са 
инвалидитетом, у коме губе право на боравак у хранитељској 
породици и практично бивају препуштени сами себи.
“Од тренутка када наврше 18 година закон им више не дозвољава 
да живе у хранитељској породици, и све надаље је добра воља 
хранитеља – да ли ће им пружити подршку и смештај упркос 
томе што за то више не добија финансијска средства од државе. 
Њихова ситуација је компликованија него код осталих младих 
без родитељског старања, јер још теже долазе до посла. Зато им 
морамо пре свега помоћи у налажењу запослења, које је њихова 
главна карта за стицање самосталности и даљу будућност.”

Трибином “Ти не знаш како је мени” у Ћуприји је 
обележен Светски дан особа са инвалидитетом. Улогу 
организатора скупа чији је основни циљ указивање 
на изазове, проблеме и потешкоће са којима се 
суочавају лица са неким видом инвалидитета, 
имали су наставници специјалног одељења ОШ “Вук 
Караџић” и Центар за социјални рад Ћуприја, уз 
подршку невладиног сектора.

“Већина људи просто не разуме ту проблематику, делом 
и зато што не могу да буду у кожи особе која је рецимо 
слабовида или има оштећен слух, и да директно искусе све 
оно са чиме се инвалидна лица боре. Тек када покушају да 
то појме и схвате промениће свој став и понашање, и тада 
ћемо можда успети да особама са инвалидитетом олакшамо 
живот”, каже Драган Доситијевић, дефектолог и наставник 
специјалног одељења у ОШ “Вук Караџић”.

Живот се живи сваки дан

3. децембар Генерална скупштина Уједињених нација 1992. 
године одредила је као датум када у фокусу светске јавности 
треба да буде борба особа са инвалидитетом против 
подозрења, предрасуда и стигме непосредног окружења, 
и јавна дискусија о могућим “лековима” за одбацивање и 
константно искључивање из друштва од стране већине. 
Ипак, једном овако озбиљном и широком темом никако се 
не треба бавити само једном годишње, упозорава Драган 
Доситијевић.
Истицање теме положаја особа са инвалидитетом је 
нарочито важно у локалној заједници, до које понекад 
друштвена свест мало спорије допире. Локална јавност, 
подједнако као и светска, треба да буде свесна да у њеном 
окриљу живе особе чија свакодневица је битно отежана у 
односу на све остале људе. Свако дете са инвалидитетом 
једног дана постаје одрасло лице са инвалидитетом које има 
специфичне потребе, а те потребе треба да успешно уклопи 
у своје егзистенцијалне и социјалне обавезе и активности. 
Према мишљењу Драгана Доситијевића поента 
афирмативних кампања и активизма јесте да се кроз 

У Ћуприји обележен Светски дан особа са инвалидитетом

АУТОР:ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ

“ТИ НЕ ЗНАШ КАКО ЈЕ МЕНИ”

“ОБУЈ МОЈЕ ЦИПЕЛЕ, ПА МИ СУДИ”
У оквиру Међународног пројекта “Чаробна интеркултурална 
мрежа пријатељства” у Народној библиотеци “Душан 
Матић” одржана је радионица “Обуј моје ципеле, па ми 
суди”. Реализатор радионице и учесник у пројекту, трећу 
годину заредом, је ОШ “Вук Караџић”. 
„Ове године пројекат је трајао седам недеља, а учесници су 
имали задатак да једне недеље организују радионицу коју ће 
посветити особама са инвалидитетом. Циљ пројекта јесте да 
се наши ученици упознају са културом, језиком и обичајима 
земаља из нашег окружења, као и шире, док је циљ ове 
радионице био подизање свести код људи о положају особа 
са инвалидитетом и препрекама којима су свакодневно 
изложене“, изјавила је Драгана Благојевић, наставница 
српског језика и књижевности у ОШ “Вук Караџић”.
Последње недеље пројекта организован je Међународни 

фестивал “Креативна чаролија”, на коме је ОШ “Вук Караџић” у 
једној од претходних година освојила друго место у категорији 
литерарног стваралаштва.
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који сходно свом стању и когнитивним могућностима похађају 
стручне школе усмерене ка запошљавању након завршетка 
средњег образовања или пак Гимназију са аспирацијама 
ка уписивању студија, говори да помака има. Када је реч о 
запошљавању које је ту можда најслабија тачка, Национална 
служба за запошљавање ради на поправљању неповољне 
статистике да је већина особа са инвалидитетом хронично 
ван тржишта рада путем програма подстицаја и субвенција за 
послодавце, као и кроз програме самозапошљавања намењених 
овим лицима.
Систем је, дакле, са своје стране практично урадио све што је 
могао. Или готово све. Но поставља се питање, када оставимо 
по страни своје друштвене улоге и друштвено прописане начине 
понашања и загледамо се у себе као људска бића, колико далеко 
смо заиста стигли у прихватању оних који су другачији од нас? 
Колико нас сме мирне душе, са 100% искрености да каже:”Ја 
сам добар комшија, школски друг, пријатељ, колега особе 
са инвалидитетом”? Школски психолози и педагози сведоче 
да међу ученицима барем у прво време има игнорисања, 
подозрења и социјалне сегрегације према деци која имају неки 
вид физичке или менталне сметње у развоју. Такво понашање 
једним делом узрокује страх и отпор према непознатом, али 
оно корене вуче из кућног васпитања. Након што преброде 
почетни шок приликом добијања дијагнозе, родитеље деце 
са инвалидитетом у првим годинама њиховог живота највише 
погађа опхођење околине. Неразумевање и суровост нарочито 
су изражени у случају специфичности у менталном развоју, где 
убрзо након испољавања првих симптома следи дистанцираност, 
а затим и прећутно искључивање из друштвеног живота. Ту су и 
незаобилазни, бројни малициозни коментари, који се суштински 
своде на питање:”Зашто родитељи ту децу показују у јавности 
када су она болесна?” Коментари који се најчешће изговарају 
иза леђа, али свеједно боле. Препорука психолога Лидије 
Михајловић је да их треба игнорисати, а околину која шаље 
такве штетне поруке што више едуковати о стању које дете има. 
”Успех инклузије захтева  велику борбу. Да је у људској природи 
да ту врсту различитости радо прихвата, не би нам било потребно 
закондавство које ће то регулисати. То су речи које повређују и 
само затварају особе са специфичностима у четири зида, а то је 
нешто најстрашније што може да им се учини.”
Као друштво, изгледа, и нисмо напредовали онолико 
колико смо мислили. Унапредили смо законодавство, 
применили захтевано, али још увек нисмо развили 
инклузивну културу. Мораћемо још много да радимо 
на развијању сензибилизације јавности и грађана за 
живот са особама које се по нечему разликују од нашег 
појмања стандардног, уобичајеног, нормалног. То треба 
да буде приоритет у процесу васпитања и образовања 
без обзира да ли у комшилуку, одељењу вашег детета, 
на радном месту имате особу са инвалидитетом или не. 
Заправо, морамо много више да причамо о односу према 
мањинским групама по било ком критеријуму, како бисмо 
научили да живимо са њима у истом друштву у коме ће сви 
бити равноправни. Равноправност је кључна реч. 

Инклузија као процес укључивања деце и омладине са 
инвалидитетом у редован школски систем у Србији је званично 
заживела 2010. године. За девет година спровођења неке 
мере показале су се као адекватне и делотворне. Неке су, пак, 
поучено искуством из праксе модификоване како би финални 
производ за исход имао оно што се од њега очекивало. Када 
се у свакодневни живот друштвене заједнице на државном 
нивоу уводи нека озбиљна, радикална новина на коју се 
треба навићи, прва деценија обично је тај кризни период у 
ком се дају побројати све предности, и што је још важније, 
уочити све слабе стране имплементираног. Са ове дистанце, 
гледајући ангажман референтних стручних и бирократских 
чинилаца, урађено је много: унете су измене у законске и 
подзаконске акте, разрађен је принцип разврставања ученика 
у одговарајућу инклузивну категорију и направљен наставни 
план и програм за сваку од њих, у свим основним и средњим 
школама су формирани специјални тимови за спровођење 
инклузије, а наставни кадар се стално едукује на ову тему. 
Инклузија се у Ћуприји спроводи у све три средње школе 
(Гимназији, Медицинској и Техничкој), и у две од три основне 
школе, са изузетком ОШ “Вук Караџић” која има специјално 
одељење за ученике са сметњама у развоју. Ова општина 
уједно је трећа по реду локална самоуправа у Србији које је 
увела услугу личних пратилаца деце са инвалидитетом. Те 
2015. године, ослушкујући жеље родитеља да својој деци 
пруже могућност инклузивног образовања, Општинска 
управа самостално је обезбедила средства за обуку и рад 
личних пратилаца, а од 2016. финансира око 40% трошкова, 
док остатак покрива ресорно министарство. Рад личних 
пратилаца одвија се под надзором Центра за социјални 
рад Ћуприја, као установе која пружа стручну подршку у 
спровођењу инклузије и координира свим ваншколским 
активностима деце и омладине са инвалидитетом. Такође, 
ова установа у партнерству са локалном самоуправом 
младима са инвалидитетом пружа услугу дневног боравка 
и коришћења сензорне собе, као терапеутске методе која 
се показала врло делотворном код многих стања. Ћупријске 
школе, са своје стране, теже да постигну основни циљ 
инклузије, а то је концепт “Школа по мери детета”, заснован 
на пружању квалитетног образовања свој деци без обзира на 
услове живота или појединачне предиспозиције, пружању 
индивидуалне подршке сваком ученику коме је потребна, и 
учењу целокупне ђачке популације толеранцији, прихватању 
различитости и уважавању. 
Прва половина тест периода протекла је углавном у 
”савладавању градива” што се тиче институција и њихових 
делатника, и тешкоћама у адаптацији на новонастало стање 
чак и када су у питању сами млади са инвалидитетом и 
чланови њихових породица. То добро илуструје податак да 
је 2014. године на нивоу целе земље 60% њих и даље било 
ван образовног система, а образовање оних унутар њега 
углавном није ишло даље од основне школе. Чињеница да у 
2019. констатујемо да је инклузија уведена и у предшколско 
образовање, да имамо примере ученика са инвалидитетом 

ДА ЛИ СМО ЗАИСТА СПРЕМНИ 
ДА МЕЊАМО СЕБЕ?

 Овај пројекат је суфинансиран из буџета Републике Србије - Министарства културе и информисања.
 Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства



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

“МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ” У СВИМ ВРТИЋИМА

Установа културе Ћуприја кроз читав низ 
програмских садржаја настоји да афирмише 
развој музичке културе и да код деце 
развије интерес за музичке инструменте. 
Отуда и идеја да у сарадњи са ШОМО 
“Душан Сковран” и ПУ “Дечја радост” 
у свим градским и сеоским вртићима 
организују музичке радионице обједињене 
под називом “Музичко забавиште”.  У 
оквиру радионица наставници и ученици 
Музичке школе представили су деци неке 
од инструменaта који су заступљени у школи 
и извели краћи музички програм. У овом 
циклусу радионица представљени су дувачки 
инструменти - труба, флаута и кларинет, 

а као новина представљен је одсек соло 
певања. Поред тога што су били у прилици 
да неки од инструмената по први пут виде 
уживо и опробају се у свирању, малишани 
су са посебном пажњом одслушали краћа 
предавања о томе како се треба понашати 
на концерту и како охрабрити и наградити 
извођаче.  “ Предшколско доба је период 
интензивног развоја музичких способности 
код деце, па је значај музичког васпитања у 
том периоду од пресудне важности за неко 
будуће бављење музиком код деце. Иако је 
радионица “Музичко забавиште” на самом 
старту била намењена предшколцима, 
велико интересовање за гостовање ученика 

и наставника  Школе за основно музичко 
образовање „Душан Сковран“ показала су 
деца из свих васпитних група, па смо је зато 
проширили и на старије васпитне групе и у 
сеоским вртићима”, каже Ненад Јовановић, 
директор Установе културе. Он је између 
осталог нагласио да је циљ Установе културе 
био да испромовише и додатно унапреди 
сарадњу са институцијама културе које својим 
програмским садржајима подржавају рад са 
децом, како би кроз овакве видове едукације 
код њих у најранијем узрасту развили осећај за 
праве вредности.  


