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Са својих 30.000 становника 
Ћуприја је током пандемије 
коронавируса дуже време носила 
неславну значку жаришта. 
Коронавирус код два пацијента 
у Ћуприји је регистрован 18. 
марта, да би након тога великом 
брзином број заражених био 
учетворостручен. Непосредно 
по проглашењу епидемије и 
увођењу ванредног стања, Штаб 
за ванредне ситуације општине 
Ћуприја одржао је прву седницу 
на којој је донео низ одлука о 
ограничењима и забранама које 
се морају поштовати за време 
трајања ванредног стања. 

У Ћуприји је 
на Теодорову 

суботу одржана 
литија поводом 

пружања 
молитвене 

подршке за 
одбрану светиња 

у Црној Гори.
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ПОЖАР У ПРОСТОРИЈАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПОМОРАВЉЕ
У просторијама Телевизије Поморавље у Ћуприји, 10. фебруара у вечерњим сатима избио је пожар. Пламен је 
угашен пре доласка ватрогасне јединице из Ћуприје, мобилним уређајима за почетно гашење пожара од стране 
директора телевизије Зорана Арсића, чиме су правовремено спречене веће последице.
Након детаљне истраге, коју су спровели надлежни органи полиције и Сектора за ванредне ситуације, утврђено 
је да узрок пожара није људски фактор, већ струјни удар који је довео до паљења инсталација у редакцији. 
Ватра је оштетила добар део телевизијске опреме, канцеларијски простор и у потпуности уништила комплетну 
електроинсталациону мрежу.
Колектив Телевизије Поморавље уложио је максималне напоре како би последице пожара биле саниране у 
неочекивано кратком временском року, а телевизија наставила са неометаним радом.
Захваљујемо се свима вама који сте у тим тешким данима пружили било какав вид подршке локалној медијској 
кући, а нама запосленима дали ветар у леђа за нове пословне подухвате.
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НАСЕЉА ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ НА 
КРАЉЕВОМ ПОЉУ
Археолошка екипа у организацији Завода за заштиту 
споменика културе из Крагујевца, у сарадњи са Археолошким 
институтом из Београда, Завичајним музејем из Јагодине 
и музејем „Хореум Марги-Равно“ из Ћуприје, два месеца је 
била на терену Краљево поље, где је реализовала заштитна 
археолошка ископавања на траси гасовода “Турски ток”. 
У питању је локалитет из млађег каменог доба и насеље 
које датира из времена од друге половине шестог до прве 
половине петог миленијума, односно периода трајања 
винчанске културе.
Између Сења и Иванковца налази се велико неолитско 
насеље, чија је карактеристика велики број покретног 
археолошког материјала, пре свега фрагмената керамичких 
посуда и антропоморфних фигурина, које су обележје 
винчанске културе, тако да ће збирка музеја у Ћуприји 

бити богатија за вредан материјал из тог периода – рекао је 
проф. др Славиша Перић, руководилац пројекта и сарадник 
Археолошког института из Београда. Он је нагласио да се 
ради о довољно неистраженом подручју које у неколико 
нивоа, не дубљих од два и по метра, крије густо насељена 
неолитска станишта људи.
Директор музеја „Хореум Марги-Равно“, Новак Новаковић, 
каже да је веома срећан што се коначно ради на локалитету 
Краљево поље, а да су истраживања потврдила ранија 
сазнања и отворила просторе за наставак радова. „Наш 
задатaк у скорој будућности је да јавности на најбољи начин 
презентујемо сав материјал нађен приликом истраживања 
и потрудимо се да се археолошка истраживања на овом 
простору што пре наставе“, закључио је Новаковић.

Наставак археолошких ископавања у околини Ћуприје

ЛИТИЈА “НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ”

Са благословом Његовог Преосвештенства епископа браничевског др Игнатија, у Ћуприји је на 
Теодорову суботу одржана литија поводом пружања молитвене подршке за одбрану светиња у Црној 
Гори. Након литије, која се кретала централним градским улицама, у цркви Светог Ђорђа одржан је 
молебан за духовну истрајност. 
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ЋУПРИЈА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ 
Са својих 30.000 становника Ћуприја је током пандемије коронавируса дуже време носила неславну значку жаришта. 
Коронавирус код два пацијента у Ћуприји је регистрован 18. марта, да би након тога великом брзином број заражених 
био учетворостручен, а Ћуприја се дуго задржала на врху лествице градова по броју заражених у Србији. Непосредно по 
проглашењу епидемије и увођењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Ћуприја одржао је прву седницу 
на којој је донео низ одлука о ограничењима и забранама које се морају поштовати за време трајања ванредног стања. 

Интервју са Нинославом Ерићем, председником општине Ћуприја и командантом 
Штаба за ванредне ситуације

*       Да ли је током ванредног стања 
било проблема у функционисању 
штаба и на који начин је рад 
координиран?
“Током трајања ванредног стања Штаб 
је заседао 10 пута, а на седницама које 
су током трајања пандемије одржаване 
електронским путем донешено је 37 
закључака, препорука и мера, све у циљу 
сузбијања пандемије коронавируса. 
Подсетио бих да смо ми међу првим 
општинама које су након појаве првих 
случајева оболелих од коронавируса 
потпуно затворили све продајне 
и услужне објекте, осим објеката 
прехрамбене намене и апотека. Пре 
свих смо наложили и затварање зелене 
пијаце, дезинфекцију јавних установа, 
стамбених зграда и свих градских 
саобраћајница. Морам да истакнем да 
су чланови Штаба свакодневно били 
у међусобном телефонском контакту 
и да смо строго водили рачуна да све 
предузете мере буду правовремене и 
што делотворније.

* Први случајеви инфекције 
коронавирусом у Ћуприји 
регистровани су  18. марта.  
“Оно што је довело до тога да се 
коронавирус у нашем граду за 
кратко време прошири јесте што 
су два првозаражна лица, до дана 
регистровања, већ направила велики 
број контаката са другим лицима, која 
је након тога требало регистровати 
и послати у изолацију. У Ћуприју се, 
након проглашења пандемије и пре 
затварања граница, према нашим 
сазнањима вратило око 100 људи из 
иностранства. Морам да нагласим да се 
већина њих понашала веома одговорно 
поштујући препоруке Владе да након 
уласка у земљу остану у кућном 
карантину.”

*  Колико су Ћупричани на самом 
почетку схватили озбиљност 
ситуације и обавезу поштовања 
донетих мера?
“Мислим да на самом старту људи 
нису схватили озбиљност ситуације 

и колико је заправо лако инфицирати 
се вирусом. Након увођења првих 
рестриктивних мера ситуација се 
значајно променила, а свака иницијатива 
Штаба бива поздрављена. Доношењем 
рестриктивних мера утицали смо на 
то да се вирус прошири много више но 
што јесте, јер би у супротном коначан 
број што оболелих, што преминулих, 
био много већи. Задатак Штаба био је да 
путем средстава информисања грађане 
“снабде” правовременим и провереним 
информацијама, стално апелује на 
грађане да се придржавају прописаних 
мера заштите, ношења заштитних маски 
и рукавица, нарочито у малопродајним 
објектима где је гравитирао највећи 
број људи.”

*       Коронавирус и медији
“Како је за кратко време, и поред 
свих напора и мера заштите, Ћуприја 
постала једно од жаришта у Србији, 
сматрао сам да је моја дужност и 
обавеза, као председника општине, 
да свакодневно грађане путем медија 
и друштвених мрежа информишем о 
броју новозаражених лица. Сигурно да 
није било лако гледати цифре које су се 
сваког дана повећавале и то износити 
у јавност, али сматрам да су грађани 
имали легитимно право да у сваком 

моменту чују каква је тренутна ситуација 
у нашој општини и из прве руке чују 
какве ћемо одлуке доностити у наредном 
периоду.”

*  Пре препоруке Владе да се у 
општинама организују кол центри 
општина Ћуприја је формирала 
центар који је за кратко време постао 
сервис грађанима и служба за помоћ 
најстаријим суграђанима.
“По одлуци Штаба за ванредне 
ситуације 16. марта са радом почиње 
општински кол центар, кроз који је 
за време пандемије прошло више од 
100 волонтера. Циљ је био да се на 
организован начин пружи подршка 
нашим најстаријим суграђанима, којима 
је због коронавируса забрањено кретање. 
Волонтери кол центра одиграли су 
значајну улогу током пандемије јер су 
свакодневно били на услузи грађанима 
пружајући помоћ у достави хране, 
лекова и средстава за хигијену.  Према 
одлуци Штаба за ванредне ситуације 
сви пензионери из општине Ћуприја са 
пензијама до 30 000 динара добили су 
пакете помоћи у основним животним 
намирницама и средствима за хигијену, 
који су им достављени на кућну адресу.”
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Ј.Б.

*  Шта се догодило у болници у 
Ћуприји и шта је довело до тога да се 
већи део здравственог кадра зарази?
“Општа болница Ћуприја је 
регионални центар и једина у околини 
која има Инфективно одељење. Било 
је очекивано да сви пацијенти који 
су потенцијално заражени короном 
из целог Поморавља ту и долазе. 
У само старту, било је случајева да 
су пацијенти из околних градова 
без пријема у њихову терцијарну 
установу одмах транспортовани у 
ћупријску болницу, што је резултирало 
свакодневним приливом нових 
потенцијално заражених особа. 
На Инфективном одељењу Опште 
болнице у Ћуприји обезбеђено је било 
100 постеља за евентуални прихват и 
лечење оболелих, а сви пацијенти са 
симптомима коронавируса упућивани 
су у Ковид амбуланту у Пријемно-
тријажној служби болнице. У самом 
старту се јавио проблем са недостатком 
заштитних средстава за медицинске 
раднике, али су се са тим проблемом 
суочиле и много веће здравствене 
установе но што је ћупријска 
болница. Морам да кажем да је већина 
медицинског особља поштовала мере 
заштите, али да је исто тако један број 
лекара, који је имао одређене симптоме, 
настављао да ради ризикујући да заразу 
пренесе и осталом особљу. Не треба 
генерализовати ствари, овде се заправо 
ради о одговорности појединаца, а не 
читавог колектива. 

* Почетком априла Штаб за 
ванредне ситуације доноси одлуку 
о свеобухватном тестирању 
медицинских радника. Зашто та 
одлука није донешена раније?
“У тренутку када је донешена 
одлука о свеобухватном тестирању 

медицинских радника, тек 76 заражених 
из Опште болнице је заражено у Ковид 
центру. Сви остали су заражени пре 
или у непосреним контактима ван 
болнице. Министарство здравља је 
пре доношења ове одлуке проследило 
инструкције на који начин и ко све може 
да се тестира, тако да у самом старту 
нисмо били у могућности да спроведемо 
тестирање свих запослених у Општој 
болници Ћуприја, Дому здравља, као 
и у самом ЗЗЈЗ „Поморавље“. Други 
разлог је што нисмо имали довољан 
број подлога за узорковање, у чијој 
нам је каснијој набавци свесрдну 
помоћ упутио Бранислав Недимовић, 
министар пољопривреде и заштите 
животне средине. Други проблем 
који се тада јавио јесте што је након 
тестирања медицинске раднике требало 
послати у двонедељни карантин, што 
је довело до тога да због недостатка 
медицинског особља нека од одељења 
привремено буду затворена.  Највећи 
проблем јавио се након затварања 
Одељења анестезиологије, јер је пет од 
осам анестезиолога било позитивно 
на коронавирус. Иако у старту 
нисмо добили одговор на затражену 
помоћ из околних болница, након 
интервенције Министарства здравља 
помоћ у раду анестезиологије пружили 
су специјалисти из параћинске и 
јагодинске болнице. 

*   Тим руских стручњака 5. априла 
стиже у ћупријску болницу. Важност 
њихове посете?
 “Две бригаде медицинских експерата, 
међу којима су инфектолози и 
епидемиолози, обавили су консултације 
и разменили искуства из праксе 
са ћупријским лекарима и дали 
препоруке за организацију превенције 
и карантина. Део делегације чинио 

је и тим за радијациону, хемијску и 
биолошку заштиту, који је извршио 
темељну дезинфекцију објеката у 
Општој болници и Дому здравља у 
Ћуприји. Морам да кажем да смо се тих 
дана борили и са политичком хајком 
на ћупријску болницу. Неки од лекара 
оглашавали су се у неколико наврата у 
медијима износећи неосноване наводе 
о стању у болници и оптужбе на рачун 
руководства болнице. Понављам, 
чињеница је да је у почетку евидентан 
био недостатак заштитних средстава, али 
исто тако проверене су информације да 
су неки од лекара били јако неодговорни. 
Ради се о појединачним случајевима, јер 
је већи број медицинских радника јако 
одговорно и предано обављао свој посао.

*   Гледано са ове дистанце, колико 
сте задовољни оним што је предузето 
и што је урађено у нашој средини на 
сузбијању вируса?
“Задовољан сам ставом и понашањем 
грађана Ћуприје. Још једном смо 
доказали да смо најјачи онда када је 
најтеже и најсложнији онда када је 
најпотребније. Испоштована је свака 
одлука који је Штаб за ванредне ситуације 
донео, иако су многе од њих  за разлику 
од мера донешених у осталим градовима 
биле далеко рестриктивније. Можда 
су нам у неком моменту грађани то и 
замерали, али су до самог попуштања 
мера били одговорни и дисциплиновани. 
Ма колико да су нас тих дана цифре 
о броју новозаражених свакодневно 
плашиле, а етикета “жаришта” и 
новински наслови Ћуприју сврставали у 
епицентар коронавируса, успели смо да 
из ове ситуације испливамо искључиво 
због одговорности грађана, који су 
знали да смо током овог периода радили 
искључиво за њихово добро и у њихову 
корист.”
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Доктор Иван Милојевић, помоћник директора Опште 
болнице за медицинска питања, преузео је решењем 
ресорног министра руковођење овом здравственом 
установом, када је вршилац дужности директора доктор 
Слободан Гајић добио налаз да је позитиван на коронавирус 
и био упућен на лечење у терцијарну здравствену установу. 

Потпуно ненамерно овим уводом као да су сублимирана 
читава два месеца рада највеће болнице у Поморављу, 
односно пут којим су се инфицирани пацијенти кретали до 
излечења и повратка у нормалне животне токове, ма колико 
они изгледали потпуно другачије. Нажалост, има и оних који 
се нису вратили својим обавезама.   
На папиру све изгледа једноставно, али у пракси није било 
тако, посебно ако се има у виду чињеница да је четвртог 
дана од увођења ванредног стања, 19. марта, у Србији било 
14 новозаражених коронавирусом, од чега пет из Ћуприје. 
Ето колико је ситуација била тешка. О томе у свом осврту на 
двомесечну борбу са короном, која још траје, говори доктор 
Иван Милојевић,  сада са свог места помоћника директора 
опште болнице за медицинска питања.
Инфективно одељење има само ћупријска болница. 
Пацијенти из читавог Поморавља били су упућивани 
код нас. У налету непознате болести која се брзо шири, 
требало је организовати се и правилно реаговати. Из овог 
угла, захваљујући и мерама које је донео Штаб за ванредне 
ситуације, али и грађанима који су их поштовали, мислим 
да смо завршили велики посао и спречили већу експанзију 
болести у тренуцима када је све упућивало на то – рекао је 
доктор Милојевић. 
Наше пријемно – тријажно одељење постало је Ковид 
амбуланта, а обезбедили смо и преко 100 кревета искључиво 
за “корона пацијенте” на Инфективном, Грудном и Кожном 
одељењу, те у Центру за рехабилитацију и Ендокринологији. 
У појединим моментима смо имали и преко 60 пацијената 

корона позитивних или под сумњом на коронавирус. 
Поређења ради, тих дана кроз нашу “ковид амбуланту”, 
која је била комплетно опремљена за те потребе, дневно 
је пролазило и преко 40 пацијената, док је данас тај број 
испод пет – рекао је доктор Иван Милојевић и нагласио да 
је од самог почетка борбе са вирусом око 280 људи прошло 
кроз болницу под сумњом на Ковид-19, а око 180 је било 
позитивно.

На читаву ову причу надовезао се и велики број инфицираних 
лекара. Ситуацију је пратила и велика медијска кампања, 
односно питање да ли се тако нешто могло спречити? Ко 
ће лечити народ ако и лекари оду на лечење? Доктор Иван 
Милојевић каже да је лекарима и медицинском особљу 
у тим ситуацијама било најтеже. Нарочито ако се има у 
виду чињеница да је убрзо један од њихових колега, доктор 
Горан Иванковић, преминуо од последица инфекције 
коронавирусом. Сви ми имамо и своје приватно социјално 
окружење, а приче ко је кога заразио и где, су из овог 
угла и након два месеца, сада је то јасно, биле потпуно 
депласиране. То је требало издржати и организовати рад у 
условима када неколико одељења не ради, баш због болести 
лекара и медицинског особља. Није радило одељење ОРЛ, 
није радила Урологија, у једном моменту и Нефрологија је 
стала, али је зато Хемодијализа радила све време. Служба 
анестезије је била у највећем проблему – истакао је доктор 
Иван Милојевић. 
Тада је дошло до прерасподеле снага – рекао је наш 
саговорник. Направљена је одлична сарадња са лекарима 
из Јагодине и Параћина. Суштина свега је да болница није 
стала, рад са пацијентима није прекидан. Корона јесте 
имала приоритет у сваком погледу али су наши пацијенти 
лечени, сва хитна стања су санирана без обзира на ситуацију, 
уз поштовање свих мера и протокола – нагласио је доктор 
Милојевић.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ДОПРИНЕЛА СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗЕ
ЈКП “Равно 2014” током ванредног стања имало је веома 
важну улогу када је реч о дезинфекцији јавних површина 
и спровођењу свих осталих неопходних хигијенско-
санитарних мера из комуналне делатности, које су допринеле 
спречавању ширења епидемије коронавируса.  
На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације општине 
Ћуприја, најпре су одговарајућим средством на бази хлора 
дезинфиковани зелена пијаца, паркови и остале јавне 
површине. У сарадњи са јединицом Атомско-биолошко-
хемијске одбране Војске Србије такође су детаљно, у 
више наврата дезинфиковане градске улице и приступне 
саобраћајнице у оквиру комплекса Опште болнице.
Комунално предузеће обезбедило је дезинфекционо средство 
за грађане, које се могло бесплатно преузети на пунктовима 
у граду и селима општине Ћуприја. Ово средство намењено 
је дезинфекцији тротоара, дворишта, прилазних стаза, 
степеништа и обуће.   
Штаб за ванредне ситуације наложио је и управницима 
стамбених зграда да изврше дезинфекцију најпрометнијих 

заједничких површина у објектима за које су одговорни. 
У случајевима где управници нису били у могућности да 
набаве дезинфицијенс, потребно средство обезбедило им је 
ЈКП “Равно 2014”.  

“PWW” РАДИО НЕСМАЊЕНИМ 
ТЕМПОМ
Предузеће “Pоrr-Werner&Weber” током ванредног стања 
радило је пуним капацитетом. Екипе за сакупљање и 
транспорт отпада биле су ангажоване по редовном програму 
активности, а уједно је вршена стална дезинфекција 
контејнера и контејнерских места на територији целог града.
Како наглашавају у овом предузећу, у ванредном стању није 
било кашњења ни застоја у процесу одношења отпада. Тај 
посао обављан је уобичајеном динамиком, а по потреби и 
чешће.

Комуналне службе су биле један од главних партнера Кризног штаба током епидемије
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Служба хемодијализе Опште болнице у Ћуприји је једна 
од највећих у Србији. Пацијенти из читавог Поморавља су 
све време долазили на третман. Ради се о веома осетљивој 
групи пацијената којој практично нема живота без дијализе 
и то може да створи одређену дозу страха и панике код њих. 
Сви домови здравља добили су посебна упутства за рад са 
таквим пацијентима уз поштовање стриктних мера заштите 
и протокола. Међутим, када не долазе на дијализу и такви 
пацијенти могу да се заразе, па смо ми редовно спроводили 
поступке обраде таквих пацијената да бисмо утврдили има ли 
међу њима Ковид позитивних. У једном тренутку постојала 
је и потреба за формирањем такозване “Ковид дијализе”, по 
налогу министарства, што смо ми и учинили – нагласио је 
др Иван Милојевић. У питању је рад са пацијентима који су 
отпуштени из терцијарних установа и за њих важе посебна 
правила. Према речима нашег саговорника “Ковид дијализа” 
се полако гаси и сада ради у траговима, како је рекао.
Велику помоћ Општој болници пружиле су медицинске 
јединице из Русије, нагласио је доктор Милојевић. Долазили 
су више пута и њихови савети су нам много помогли, а 
радили су и дезинфекцију просторија. Уз раме њима били 
су и припадници наше војске који су контролисали улаз у 

болницу, односно АБХО јединице које су дезинфиковале 
круг болнице заједно са раднцима ЈКП “Равно 2014”. Посебну 
улогу и велики посао обавио је ЗЗЈЗ “Поморавље”, са којим 
смо имали одличну сарадњу.  Доктор Милојевић се свима 
њима захвалио.
Корона је протутњала и оставила трагове. Њени “репови” 
нас опомињу на поштовање правила заштите. Према 
речима доктора Милојевића број пацијената са симптомима 
коронавируса је драстично смањен. “Ковид амбуланта” има 
све мање посла, али нема места опуштању. Општа болница 
се полако враћа у редован режим рада. Сва одељења су у 
функцији, али са смањеним капацитетима и само са хитним 
случајевима. 
Још увек у нашој болници у и болничком кругу не “ври као у 
кошници” и ни мало не подсећа на време од пре два месеца – 
каже доктор Иван Милојевић. Контрола уласка је ригорозна. 
Полако се навикавамо на то. Свима нам је потребна већа 
доза дициплине, одговорности, заштите и поштовања. Брига 
о другима је брига о себи – закључио је овај разговор доктор 
Иван Милојевић, помоћник директора Опште болнице за 
медицинска питања, који је у време експанзије коронавируса 
вршио дужност директора Опште Болнице. 

Од почетка борбе са коронавирусом 
око 280 људи прошло кроз болницу под 
сумњом на Ковид-19, а око 180 је било 

позитивно

У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ У СЛУЖБИ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ
Основна мисија Црвеног крста је помоћ угроженим 
људима, а најугоженију групу људи у ситуацији 
проглашеног ванредног стања чинили су старији 
суграђани, те је Црвени крст Ћуприје највећи део својих 
капацитета ангажовао управо на пружању помоћи и 
подршке овој циљној групи. 
Народна кухиња при Црвеном крсту Ћуприја и током 
ванредног стања радила је без прекида, а оброци су се 
припремали за непромењени број корисника из социјално 
угрожених породица.
У складу са препорукама Владе Републике Србији о забрани 
изласка из кућа лицима старијим од 65 година, Црвени крст 
Ћуприје је у оквиру реализације програма Народна кухиња 
организовао најпре доставу топлих оброка корисницима 
старијим од 65 година који живе сами и немају могућност 
да им неко преузме топли оброк. Осталим корисницима су 
уз појачане мере заштите и хигијене дистрибуирани топли 
оброци на дистрибутивном пункту у Црвеном крсту.
Слађан Младеновић, секретар Црвеног крста Ћуприја, 
рекао је да су се све активности одвијале несметано, те да 

је од појединих локалних пољопривредника стигла помоћ за 
народну кухињу у намирницама и свежем поврћу.
И поред ванредног стања акције добровољног давања крви у 
Ћуприји су се организовале по утврђеном плану, уз појачане 
мере заштите.

В.М.
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НЕМА МЕСТА ЗА ОПУШТАЊЕ, 
АЛИ НИ ЗА ПАНИКУ

Интервју: др Горан Радовановић, директор Завода за јавно здравље “Поморавље” 

*      Која је била првобитна улога 
Завода за јавно здравље “Поморавље” 
током ванредног стања? 
Наш посао започео је знатно пре 
проглашења ванредног стања, још 
у првој половини фебруара, са 
увођењем протокола Института за 
јавно здравље “Батут”, који је утврђен 
на основу упутстава Европског 
центра за превенцију и контролу 
заразних болести.  У том тренутку 
наша улога је била административно-
логистичка, што је подразумевало 
информисање установа примарне и 
секундарне здравствене заштите, као 
и геронтолошких центара о вирусу. 
Од проглашења епидемије у Србији 
обављамо активан епидемиолошки 
надзор, који подразумева рад на 
спречавању ширења и даљој контроли 
заразе на нивоу Поморавског 
округа. То значи да је најпре било 
потребно израдити оперативни план 
превентивних мера са циљем да се 
спречи удар на здравствени систем (пре 
свега на Општу болницу у Ћуприји), а 
затим припрему за вирусолошки надзор 
националног нивоа. 

*  На самом почетку епидемије 
отворили сте неколико телефонских 
линија намењених пре свега 
лицима која су у Србију долазила из 
иностранства. Да ли је у том првом 
налету било пуно позива и како је 
Завод као установа управљао том 
ситуацијом? 
Приликом увођења додатних бројева 
телефона пре свега смо имали у 
виду лица која су средином марта у 
Србију дошла из критичних подручја, 
где је била врло изражена локална 
трансмисија вируса. Негде од 8. 
марта па до краја месеца имали смо 
талас од преко хиљаду људи који су у 
Поморавље дошли из иностранства. 
Пошто Служба епидемиологије није 
имала довољне кадровске капацитете, 
ставили смо у приправност све докторе 
из Завода. Они су свакодневно били у 
контакту са грађанима пристиглим из 
иностранства, где се 14 или 28 дана по 
доласку пратило њихово стање у смислу 
појаве симптома карактеристичних за 
коронавирус, на основу дефиниције 

случаја. Регистровање и праћење свих 
тих лица рађено је у координацији са 
Републичком санитарном инспекцијом 
и МУП-ом.  

*   На који начин се променио 
ангажман ЗЗЈЗ “Поморавље” након 
отварања COVID амбуланте у Дому 
здравља Ћуприја?
Та мера је била врло значајна, јер је 
створила услове да се ми епидемиолози 
вратимо свом послу. До тада смо 
примали на стотине позива дневно, 
где су лекари разговарали са често 
уплашеним грађанима, били ту да 
саслушају и да их на основу симптома 
упуте коме даље да се обрате. Велики 
број позива се односио на сасвим друга 
обољења, а не на COVID-19, и добијали 
смо питања која пацијенти обично 
постављају свом изабраном лекару. Са 
отварањем COVID амбуланте тријажа 
је пребачена на инстанцу чији је то 
делокруг, што ће рећи на лекаре из 
примарне здравствене заштите, чиме 
су створени услови да се епидемиолози 
баве пацијентима хоспитализованим на 
Инфективном одељењу Опште болнице.   

*  Сада када наш здравствени 
систем има одређеног искуства са 
коронавирусом, можете ли нам рећи 
који су то недвосмислени симптоми 
инфекције?
Циљни органи овог вируса су дисајни 
путеви и плућа. Симптоми инфекције 
подсећају на клиничку слику грипа 
и обухватају повишену температуру, 
суви кашаљ, кијавицу, главобољу, 
малаксалост, осећај пецкања очију 
изазван коњуктивитисом. Код 
случајева са тежом клиничком 
сликом карактеристични симптоми 
су отежано дисање и пробадање у 
грудном кошу, а код најтежег облика 
болести долази до колапса функције 
плућа, чему су најсклонији пацијенти 
из ризичних група. У ризичне групе 
спадају дијабетичари, особе са 
хроничним болестима плућа или 
кардиоваскуларним обољењима, 
пацијенти на дијализи и пацијенти са 
малигнитетима, и код њих је смртност 
уствари највећа због комбиновања 
деловања вируса са већ постојећом 

болешћу. Доста оболелих од COVID-19 
као симптом је навело привремени 
губитак чула мириса и укуса, 
стомачне тегобе (пре свега дијареју), 
а има и случајева са јако израженом 
леукопенијом тј. великим падом броја 
белих крвних зрнаца.

*     У свакодневним разговорима и у 
медијима пуно се говори о тестирању 
на коронавирус. Како постоји више 
од једног типа тестирања, објасните за 
наше читаоце шта је PCR тест, а шта 
ELISA тест? 
Пре свега, PCR тест је микробиолошки 
и користи се у директној дијагностици, 
да код пацијента са сумњом на вирус 
потврди зараженост већ у периоду 
инкубације, док још нема испољавања 
болести. За тестирање на корону у 
целом свету и код нас у примени је RT-
PCR тест, његов софистициранији тип 
који додатно одређује тачну количину 
вируса и оптерећеност организма 
вирусом. ELISA је група серолошких 
тестова, брзих скрининг тестова који 
на основу присуства антитела у крви 
показују да ли је тестирана особа дошла 
у контакт са вирусом, а њихов резултат 
се касније мора потврдити рађењем 
PCR теста како би се установио степен 
заразности. ELISA тест је потврда да сте 
прележали COVID-19, нарочито важна 
за откривање инфекције код случајева 
без симптома. 
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ЋУПРИЈА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ 
*        Да ли се неки од ових тестова ради 
у вашој установи и који?  
Видите, грађани су се током ванредног 
стања питали зашто ЗЗЈЗ “Поморавље” 
не ради PCR тест, ако знамо да је то 
ситуација у којој нема времена за 
губљење јер су људски животи у питању. 
Ствар је у томе да ми немамо PCR 
апарате и зато можемо да вршимо само 
узорковање на адекватним подлогама, 
након чега се узорци транспортују 
до националних лабораторија које су 
кадровски и апаратуром опремљене да 
раде ту врсту тестова. Те лабораторије 
одређене су као валидне од стране 
Министарства здравља и Министарства 
пољопривреде, a имају капацитет од 
неколико хиљада тестова дневно. С 
друге стране, поседујемо више ELISA 
апарата на којима вршимо тестове на 
антитела. 

*    Шта тачно значи присуство IgG 
односно IgM антитела у организму?  
IgM антитела су одраз акутне инфекције, 
односно заражености коронавирусом 
у тренутку тестирања. Почињу да се 
стварају у периоду од неких 14 дана 

од момента инфекције, а према нашем 
досадашњем искуству задржавају се у 
организму до три месеца. IgG антитела 
указују да је тестирани некада у 
прошлости био у контакту са вирусом 
SARS-Cov-2. За разлику од IgM антитела 
не нестају из организма, и она су трајни 
маркер да сте прележали COVID-19.

*  Од момента када је укинуто 
ванредно стање стиче се утисак да се 
већина грађана прилично опустила 
по питању ношења заштитне опреме 
и поштовања физичке и социјалне 
дистанце. Мислите ли да ће нам се та 
лежерност осветити?
Епидемијска крива јасно говори да смо 
највећи пораст броја оболелих имали 
у време празника, најпре католичког а 
онда и православног Укрса. Ванредно 
стање је укинуто у фази када је 
наступио приметан пад, али вирус 
је и даље присутан, што значи да за 
лежерност апсолутно нема места. То је 
потврдила и спорадична појава нових 
случајева у Ћуприји после Првог маја 
и Ђурђевдана, која је последица већих 
окупљања попут журки, рођендана 

и других прослава. Тога ће бити и 
надаље све док вирус циркулише, а крај 
епидемије прогласиће се када 28 дана 
у континуитету не буде било ниједног 
новог случаја. С друге стране, нема 
ни разлога за панику. Није решење 
да укинемо све активности и видове 
дружења, већ је суштина да задржимо 
опште мере хигијене – прање руку и 
проветравање простора, да носимо 
заштитне маске у затвореном и да 
поштујемо физичку дистанцу.   

*         И даље се води полемика о томе да 
ли заштитну маску треба да носе само 
оболели од COVID-19 или и здраве 
особе.
Моја је препорука да носе сви. Нису 
проблем оболели са израженом 
клиничком сликом, јер се они након 
прегледа и анализа хоспитализују. 
Опасност прети када нема симптома 
а људи не носе заштиту, јер се вирус 
преноси капљичним путем кроз ваздух. 
Маска није неопходна када сте на 
отвореном, али сматрам да је императив 
у затвореном, поготово у простору где 
борави више особа.

Уз поштовање свих мера које се 
односе на заштиту деце, запослених 
и родитеља, сви градски вртићи 
Предшколске установе “Дечија 
радост” поново су почели са радом.
“Иако је на основу анкете раније 
спроведене међу родитељима број 
пријављене деце за повратак у вртић 
био знатно већи, првог дана након 
добијања дозволе за рад вратило нам 
се око тридесетак малишана. Ипак, 
очекујемо да до краја месеца попунимо 
стандардне капацитете”, каже 
директорка Предшколске установе 
Снежана Илић.
Хигијенске и превентивне мере у 
ћупријским вртићима подигнуте су 
на највиши ниво. Испред улазних 
врата постављене су дезобаријере, 
а родитељима и деци се при уласку 
помоћу бесконтактног мерача мери 
температура. Свако дете које се враћа 
у вртић мора да има потврду педијатра 
да је здраво и спремно за поновно 
укључивање у групу, а родитељи 
потврду да не могу да раде од куће те да 
зато морају да се врате на посао, додаје 
директорка Илић. 
“ У вртићима је знатно мањи број деце а 
лепо време нам иде на руку, па деца добар 

део времена проводе на отвореном 
у двориштима вртића. Поштује се 
прописана дистанца од два метра, и у 
време оброка и у време спавања. Све 
играчке се дезинфикују сваког дана, 
а просторије вртића темељно чисте, 
додала је. Уз помоћ локалне самоуправе 
и донатора обезбеђена су неопходна 
дезинфекциона средства за све објекте, 
као и маске и визири за медицинске 
сестре-васпитаче. 
Директорка Илић је напоменула да су 
током ванредноог стања васпитачи 
неометано обављали образовни рад са 
децом на даљину електронским путем. 
У онлајн анкети коју су васпитачи 
спровели међу родитељима, 42% њих 
одговорило је да се деци допада рад 

на даљину, док је 51% испитаника 
мишљења да се њиховом детету е-вртић 
допада делимично због одсуства 
непосредног контакта са васпитачима 
и вршњацима. “У периоду социјалне 
изолације наставили смо и онлајн 
сарадњу са културним институцијама, 
како бисмо деци пружили могућност да 
прате културне садржаје од своје куће”, 
наставља директорка Илић.
Конкурс за пријем деце на целодневни 
боравак и обавезни припремно 
предшколски програм за радну 
2020/21 годину отворен је до 30. јуна, 
а ове године пријава за упис подноси 
се електронским путема на порталу 
еУправа.

У ВРТИЋ СА МАСКОМ 
Ј.М.

РПГ
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РАД ДОМА ЗДРАВЉА У        ДОБА ПАНДЕМИЈЕ
Кроз Ковид амбуланту Дома здравља до сада прошло око 400 пацијената, а преко                     650 пацијената тестирано на Ковид-19, изјавила у интервјуу за “Поморавски 
гласник” др Зорица Ченић, в.д. директорке Дома здравља Ћуприја
Након проглашења пандемије коронавируса све 
здравствене установе у Србији добиле су препоруке из 
Министарства здравља о даљем раду и мерама које морају 
бити спроведене у циљу спречавања даљег ширења вируса. 
Запослени у ћупријском Дому здравља као носиоци 
примарне здравствене заштите у општини Ћуприја имали 
су велики изазов како би одговорили захтевима струке у 
новонасталим условима. 

*      Како сте задовољни функционисањем Дома здравља 
у Ћуприји, имајући у виду да сте ви први контакт 
са пацијентима који су потенцијално инфицирани 
коронавирусом? 
Да бисмо заштитили пацијенте, као и наше раднике, Дом 
здравља Ћуприја је прилагодио свој начин рада тренутној 
епидемиолошкој ситуацији. Обавеза нам је била да у 
кратком временском периоду спречимо ширење вируса код 
већег броја грађана, да заштитимо старија лица и ризичне 
категорије пацијената, и да онемогућимо ширење вируса 
међу здравственим радницима. Иако смо на самом почетку 
пандемије и ми, као и већина здравствених установа, били 
у проблему са недостатком заштитне опреме, успели смо 
да сталним апелима ка вишим инстанцама обезбедимо 
заштитну опрему како би несметано и без ризика могли 
да обављамо свој посао и смањимо потенцијални ризик од 
обољевања наших запослених. 
*        Како су се здравствени радници носили са новонасталом 
ситуацијом, имајући у виду да им је сваки одлазак на посао 
високоризичан?
Здравствени радници наше установе били су свесни 
свакодневног ризика којем се излажу, али смо успели да 
се изборимо са свим потешкоћама и свој посао обављамо 

савесно, организовано и коректно. Морам да нагласим да 
је од укупно 140 запослених радника Дома здравља само 12 
радника било позитивно. Од свих служби у изолацији је због 
инфекције коронавирусом једног стоматолога било свих 14 
радника ове службе, који су након двонедељног карантина и 
негативних тестова враћени на посао.
*      Како је био организован рад служби?
Рад свих служби Дома здравља је током овог периода 
реорганизован како би се избегао контакт међу пацијентима. 
У самом старту су одвојени и посебни улази намењени 
одређеној групи пацијената, за уобичајене пацијенте, децу 
и запослене. Рад Службе опште медицине обављао се по 
систему дежурства сваког другог дана. Током кризног периода 
сеоске амбуланте радиле су по редукованом распореду, један 
дан у недељи по двочасовном радном времену. Служба 
за здравствену заштиту жена Дома здравља омогућила је 
трудницима да рецепте за неопходну терапију за три месеца 
могу да наруче и телефонским путем, и касније их реализују 
у било којој апотеци. Овакав систем продужетка терапије 
важио је за хроничне пацијенте са устаљеном терапијом.
*   У Дому здравља су се током трајања пандемије 
спроводиле све неопходне мере заштите.
Како бисмо спречили ширење вируса на свим улазима у Дом 
здравља постављене су дезобаријере, а пацијентима су била 
доступна средства за дезинфекцију. За све је била уведена 
мера обавезног ношења маски и рукавица, а маске су на улазу 
дељене пацијентима који их нису имали. Поред комплетне 
дезинфекције објекта коју је почетком марта обавио ЗЗЈЗ 
“Поморавље”, све просторије Дома здравља темељно су 
дезинфиковале и екипе руског тима за радијациону, хемијску 
и биолошку заштиту, током своје посете Ћуприји. 

ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА КАД ЈЕ ТЕШКО 
Ланац спортских кладионица “Mozzart” у време ванредног 
стања донирао је Општој болници у Ћуприји десет хиљада 
евра у знак подршке у борби против коронавируса. 
Како наводе у овој компанији, друштвену одговорност 
и солидарност је нарочито важно показати у најтежим 
тренуцима, и стога су издвојили укупно 400 хиљада евра за 
помоћ онима који су најпогођенији епидемијом. 
“Српском здравству смо донирали десет респиратора укупне 
вредности 200 хиљада евра, а остатак средстава је намењен 
за финансијске пакете помоћи болницама широм Србије, и 
драго ми је што је ћупријска болница једна од њих. Наши 
медицински радници улажу надљудске напоре да спасу сваки 
живот. Они су наши хероји, и надамо се да ће им донација 
олакшати посао”, поручио је Владан Ристић из компаније 
“Mozzart” 
“Случајеви донаторства, поготово у већим износима, ретки 
су и под нормалним околностима, а камоли у време кризе 
када приватне компаније отпуштају раднике. Од срца се 
захваљујемо, ова средства ће нам пуно значити”, истакао је др 
Иван Милојевић, ВД директора Опште болнице у Ћуприји.

Компанија “Mozzart” такође је донирала 500 пакета помоћи 
за социјално угрожене породице из Ћуприје. Вредност 
донације је шест хиљада евра.
“Пакети су додељени корисницима новчане социјалне 
помоћи са евиденције Центра за социјални рад. Садрже 
основне животне намирнице, конзервирану храну и средства 
за хигијену, а наши волонтери заједно са волонтерима 
компаније “Mozzart” доставили су их добитницима на кућну 
адресу”, каже Јадранка Ђорђевић, помоћница председника 
општине Ћуприја.

Донација “Mozzart” кладионица Општој болници и социјално угроженима

Ј.М.



“Ми и под нормалним околностима патимо од многих 
хроничних инфекција, а ситуација се знатно закомпликовала 
са појавом коронавируса, који за оболеле од синдрома 
хроничног умора и кризе свести може бити погубан. Још 
један проблем је то што је Светска здравствена организација 
утврдила шифру за ову болест, али у Србији још увек 
није уврштена у регистар. То практично значи да смо за 
здравствени систем још увек невидљиви, а не бисмо смели да 
будемо изложени у време пандемије COVID-19″, упозорава 
Ина Игњатовић.
Удружење СХУКС броји око 50 чланова, а у протеклих годину 
дана све већи број људи препознаје симптоме ове болести и 
правовремено реагује у спречавању њене даље прогресије. 
Синдром хроничног умора и кризе свести карактерише 
дуготрајни умор, болови у мишићима, летаргија, недостатак 
енергије за обављање најобичнијих активности, несаница 
и апатија. Због овако широког спектра симптома често се 
дешава да болест не буде на време препозната, те да некада 
прођу године док лекари не утврде праву дијагнозу и отпочну 
лечење пацијента.
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ЋУПРИЈА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ 

Ј.Б.

РАД ДОМА ЗДРАВЉА У        ДОБА ПАНДЕМИЈЕ
Кроз Ковид амбуланту Дома здравља до сада прошло око 400 пацијената, а преко                     650 пацијената тестирано на Ковид-19, изјавила у интервјуу за “Поморавски 
гласник” др Зорица Ченић, в.д. директорке Дома здравља Ћуприја

*       Како се одвијао рад пријемне и Ковид амбуланте?
Дом здравља је за пацијенте са респираторним проблемима 
или повишеном телесном температуром одмах отворио 
телефоне путем којих су грађани могли да се информишу 
о симптомима коронавируса и о мерама заштите које сами 
могу предузети. Са појавом првозаражених особа у Ћуприји, 
у Дому здравља почиње са радом пријемна амбуланта 
за пацијенте са респираторним тегобама и симптомима 
сличним коронавирусу. По пријему у ову амбуланту 
пацијентима је прво рађена анамнеза, на основу које је 

рађена даља процена и лабораторијске анализе или рендген 
плућа, уколико је процена лекара да је то било потребно. 
Након одлуке Владе и ресорног министарства да се у свим 
домовима здравља формирају Ковид амбуланте, пријемно-
тријажна амбуланта Дома здравља преименована је у Ковид 
амбуланту која је за пацијенте са респираторним тегобама 
била отворена сваког дана од 7 до 22 сата.
Од 9. априла је у Дому здравља почело тестирање пацијената 
за које се сумњало да су заражени коронавирусом. 
За медицинско особље Дома здравља организована је обука  
како би се оспособили да од потенцијално оболелих од 
Ковида -19 узимају узорке који су даље слати на анализу у 
референтне установе, чиме је значајно убрзан поступак 
утврђивања инфекције. Као највећи успех видим то што је 
кроз Ковид амбуланту до сада прошло око 400 пацијената, а 
преко 650 пацијената је тестирано на Ковид-19. 

Под посебним оптерећењем били су радници службе 
Хитне помоћи чији је рад и током полицијског часа остао 
непромењен, сваког дана од 00 до 24 сата. 
Током ванредног стања особље Хитне медицинске службе је 
поред редовних активности на пружању стручне медицинске 
помоћи оболелима, било ангажовано и на санитетском 
транспорту  пацијената оболелих од Ковида-19, како на 
територији града тако и до виших медицинских установа 
и пријемних Ковид центара у земљи. Само током априла 
санитети Дома здравља прешли су око 9 000 километара. 
Наравно да је страх код свих нас постојао. Сусрели смо 
се са нечим са чиме до сада нисмо имали прилике да се 
сусретнемо, али сам поносна на све раднике Дома здравља 
који су ревносно и пожртвовано обављали све своје радне 
задатке без дана одмора.

КАД УМОР НИЈЕ САМО УМОР
Под слоганом “Заједно смо јачи-Препознај ме”, Удружење 
оболелих од синдрома хроничног умора из Ћуприје и сродна 
удружења из Словеније и Хрватске заједничком акцијом 
обележили су 12. мај, Међународни дан подизања свести о 
хроничним неуролошким и имунолошким обољењима. Циљ 
је да се на овај начин, кроз међународну сарадњу, пошаље 
порука о важности правовременог дијагностиковања и 
лечења синдрома хроничног умора, од кога последњих 
година оболева све више људи у читавом свету. 
Сумирајући досадашње резултате рада, Ина Игњатовић, 
председница Удружења оболелих од синдрома хроничног 
умора и кризе свести СХУКС, као највећи успех подвлачи 
организацију првог научног скупа на тему хроничног умора у 
нашој земљи, који је децембра прошле године одржан управо 
у Ћуприји. Том приликом о овој нимало безазленој болести 
први пут су говорили еминентни стручњаци из различитих 
области медицине. Особе оболеле од синдрома хроничног 
умора током пандемије коронавируса често су пријављивале 
погоршање постојећих симптома, чак и приликом блажих 
респираторних инфекција.

Синдром хроничног умора- болест савременог друштва

Ј.Б.
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ХЕРОЈИ ИЗ СЕНКЕ - ВОЛОНТЕРИ

Ј.М.

У општем речнику волонтер се дефинише као особа која 
улаже своје слободно време, знање, искуство и вештине за 
добробит друге особе или читавог друштва, не очекујући за 
узврат материјалну добит.

Колико год да је у стварном свету тешко дефиницију упарити 
са реалним приказом ствари, ово је заиста најадекватнији 
опис особа које у овим тешким данима несебично показују 
да су добра дела увек на цени. Не материјалној, јер се ових 
дана, можда на нешто тежи начин, учимо да се новцима не 
може баш све платити, а да се осмех и мали гестови пажње 
плаћају оним скупим “ХВАЛА”.

Бити волонтер је првенствено чин добре воље. Право 
човека да неком знаном ил незнаном учини добро. Можда 
су многи били изненађени чињеницом да се овој “ненаданој 
пошасти” на путу, поред оних којима је то звање и посао, 
нашао и велики број волонтера који свакодневно пружају 
помоћ превасходно најстаријим суграђанима и тиме дају 
немерљиви допринос и баланс да живот тече устаљеним 
током.

За кратко време, под окриљем општинског кол центра, у 
малој кошници “зујало” је око 100 волонтера. Добровољно. 
Без радног времена, без “Није ми дан”, без “Доћи ћу сутра”, 
са обавезним “Шта може да се помогне?” и незаобилазним 
осмехом испод маске.
Није једноставно примити више од 130 позива дневно, 
одговорити и саслушати, знати где има квасца, како до 
лекова, када ће све ово проћи... а сутра све изнова.
Ваља поделити све пакете помоћи, истоварити, утоварити, 
обићи стотине адреса оних којима можда само волонтери на 
праг долазе.
Међу њима има студената, свршених средњошколаца, 
професора, учитеља, службеника, возача, радника...Оних 
по годинама тек стасалих, које ће ово искуство заувек 
променити и учинити бољим људима, и оних у зрелим 
годинама који, гледајући ову младост, знају да ће доброта 
ипак спасити свет.

И зато, не замерите што су друштвене мреже пуне њихових 
фотографија, што са поносом носе на леђима натпис 
“Волонтер” и што се на свакој слици смеју.

Статистика каже да су ћупријски волонтери за време ванредног стања имали више од 8 500 излазака на терен, 
приликом којих су испоручили 5 500 пакета помоћи и обавили бар 3 000 достава – од основних намирница до лекова 
наручених преко Кол центра општине Ћуприја. Примано је, на дневном нивоу, од 130 до 190 позива, а тек летимичан 
поглед на базу података волонтера каже да је званично било ангажовано њих 70. Светлана Костић, координаторка 
Кол центра и волонтерског тима, истиче да су волонтерима од почетка епидемије помагали и млади људи који су 
запослени у Општинској управи. Отуд и бројка од стотину оних које сте и у вашем комшилуку могли да видите у 
прслуцима са натписом „Волонтери општине Ћуприја“.
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ХЕРОЈИ ИЗ СЕНКЕ - ПРОДАВАЧИЦЕ
“Добар дан, изволите, Ви сте на реду.” 
Познат глас за касом, а иза зелене маске осмехују се само 
очи док спретно пакује намирнице у вашу торбу. 
Комшиница из дућана. Сваког дана је ту. Као и свих 
претходних година. Познаје комшилук довољно добро да већ 
по навици зна шта ко од сталних муштерија купује, колико 
има унучића, шта се кува за ручак, ко од чега болује, какво ће 
време бити и како је костобоља тетка Раде. Није јој то посао, 
ал ето, свако од купаца осим новца код ње нешто од својих 
брига или радости остави.
Ових дана живот иде неким другим током. Њихов не. Оне су 
и даље ту, на свом радном месту. Додуше, у радњу више не 
свраћају времешне даме из комшилука, али се оне за њихово 

здравље редовно распитују. 
Муштерије нервозније но обично, рачуни дужи но 
свакодневно, а оне и даље стрпљиво пакују намирнице. 
Ако вам се и учинило да су ових дана нешто тише, можда 
замишљеније или нервозније, разумите. И испоштујте. Оне 
су ту, а Ви са пуним цегерима за који минут код куће. Рећи ће 
неки, то им је посао. И јесте тако. Али се надамо да је више 
оних који ће их на изласку, кроз осмех испод маске, очима 
отпоздравити са: “Свако добро комшинице. Будите здраво”.
Није тешко. Верујте. За то рачун нећете добити.

Нећемо их именовати, учините то Ви.
Од нас само велико ХВАЛА! Ви сте на реду! 

ХЕРОЈИ ИЗ СЕНКЕ - ДОНАТОРИ
Ових се дана све чешће говори о херојству, хуманости и 
човечности.
На нешто тежи начин утврђује се давно заборављено градиво 
стицано домаћим васпитањем, које се негде у годинама 
кризе, чудних “вредности” и вредновања, затурило у неком 
међупростору. И ту остало.
Сада, више но икада, са пуно поштовања и добране дозе 
гриже савести, вреднујемо неке људе који су до јуче били 

само “пуки извршиоци” својих радних задатака а ми 
захвални корисници, али само по потреби.
Хуманости се учимо сваког дана, изнова... На малим 
гестовима обичних људи и ситним доброчинствима чија 
човечност превазилази њихову материјалну вредност.
И ето, дође неко време, “ХВАЛА” поста нека скупа реч.
Јер једино њоме и може да се плати и херојство и хуманост и 
човечност. Јер једино тада све то и има смисла.

ХЕРОЈИ ИЗ СЕНКЕ - МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
Светски дан здравља обележен је 7. априла. Ове године, 
случајно или не, посвећен медицинским сестрама и 
бабицама.

Поред лекара и осталог медицинског особља, оне са пуним 
правом чине језгро сваког здравственог система. И то су 
небројано пута доказале.

Етикету хероја нису тражиле. Ипак, ових дана је са пуним 
правом носе. И доказују, изнова и изнова. Одабиром свог 
животног позива, уз своје име на белом мантилу додале су 
пожртвованост, посвећеност и одговорност.
Ових дана полажу велики испит зрелости и издржљивости. 

Зрелости, да и поред свих напора сачувају осмех и благу 
реч за све унезверене погледе са којима се ових дана, више 
но обично срећу. Издржљивости, да исти осмех, са нешто 
уморнијим очима, сваке вечери дарују онима који их жељно 
ишчекују на кућном прагу. 
Њихова лица покривена маскама за оне који их не познају 
потпуно су иста. За њихове најдраже, оне су маме, деца, 
сестре, тетке, пријатељице, познанице које сваког дана 
излазе из својих домова како би у својој другој кући бринуле 
о здрављу свих нас. Нису тражиле ни аплауз. Ни речи хвале. 
Само обећање да ћемо сви ми према себи самима бити 
одговорни и остати у својим домовима.
Није тешко.

Ј.М.
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АСФАЛТИРАН И ОЈАЧАН 
МОРАВСКИ МОСТ
Ванредно стање послужило локалној самоуправи да санира популарног “Жућу” 
Након постављања нове расвете, Моравски мост добио 
је и нови асфалт. Локална самоуправа на најбољи начин је 
искористила период забране кретања у ванредном стању, 
како би дуготрајно решила проблем ударних рупа на 
највећем и саобраћајно најзначајнијем ћупријском мосту.
Немогућност затварања регионалног пута на дужи 
временски период нас је све до сада кочила у намери да 
изведемо комплетну реконструкцију Моравског моста, и 
зато се сваки пут радило само на крпљењу рупа – објашњава 
Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја.
“Искористили смо једну од забрана кретања грађана од 
петка до понедељка да у договору са ЈП “Путеви Србије” и 
Предузећем за путеве “Крагујевац”, у чијој је надлежности 
одржавање овог моста, пресвучемо новим асфалтом његов 

труп од банкине до банкине. Због велике фреквенције 
саобраћаја на Моравском мосту је хронично неизводљива 
реконструкција, али нам је ова ситуација ишла на руку да 
најзад санирамо цео мост у делу за возила и прилазе мосту 
са обе стране, као и да ојачамо конструкцију у тачкама где је 
попустила.”
Ерић је подсетио да у наредном периоду тек предстоји 
изградња новог моста преко Велике Мораве, након чега ће 
популарни “Жућа” у заслужену пензију.
“Моравски мост је стар више од сто година и дошло је 
време да добије замену. Нови мост биће изграђен на ушћу 
Раванице у Велику Мораву и биће знатно шири, што значи 
да више неће бити застоја у саобраћају, а “Жућа” ће остати 
као пешачки мост.”

СВАКИ ТРЕНУТАК ЈЕ ВАЖАН
Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”: И у условима ванредног стања користили смо сваки 
тренутак да грађанима олакшамо комуникацију и завршимо посао који су годинама чекали

Радови на путу Вирине-Исаково су завршени. У времену када 
је то било дозвољено, радници предузећа “Србија Аутопут”, 
примењујући све мере заштите, завршили су велики посао. 
Иако је било уведено ванредно стање, процена локалне 
самоуправе била је да се посао заврши.
С обзиром на то да је све спремно, дужа обустава, на путу 
који је у експлоатацији, направила би додатне трошкове – 
истакли су надлежни. 

Према речима Дејана Ристића, директора ЈКП “Равно 2014”, 
многи су годинама уназад обећавали да ће изградити овај 
пут, и све је остало само на обећањима. Ми наша обећања 
испуњавамо – рекао је Ристић. 
Пут је дугачак 3 200 метара. Рађен је у три фазе. Укупна 
дужина последње деонице је око 2 100 метара, а укупна 
вредност радова са ПДВ-ом је преко 34 милиона динара.  

Асфалтирање пута Вирине-Исаково

РПГ



унутрашњости објекта и спасимо га од пропадања – рекао 
је Милојевић. Вредност радова је око пет милиона динара.
Радови подразумевају замену комплетне кровне 
конструкције, замену кровног покривача који испуњава 
услове енергетске ефикасности и постављање олука. У 
наредним фазама посветићемо се унутрашњости Дома 
културе и оспособити га за употребу – закључио је Бранко 
Милојевић. 
Општина Ћуприја има мало села и управо због тога нам 
је важно да живот у њима доведемо до нивоа који ће 
њиховим житељима омогућити све потребне услове и неће 
заостајати за градом. То је дуготрајан и тежак посао. Током 
ове године општина ће помоћи рурални развој субвенцијама 
у сточарству, пчеларству, воћарству, системима за 
наводњавање и другим видовима подршке стручног, 
саветодавног и информационог карактера. 
Реконструкцијом путне инфраструктуре, субвенцијама за 
развој пољопривреде и њених грана, улагањем у здравство, 
школство и популаризацијом спортских и културно-
уметничких садржаја можемо знатно побољшати услове 
живота на селу – закључио је Бранко Милојевић.
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РАЗВОЈ РУРАЛНИХ СРЕДИНА

Један од приоритета општине Ћуприја је рурални развој. 
Пољопривреда је одувек била карактеристика нашег краја. 
Локална самоуправа у њој препознаје шансу за остваривање 
прихода и зато у последњих неколико година, кроз разне 
видове субвенционисања, стимулише млађу популацију са 
села да се окрене развоју своје средине и остане ту да живи – 
рекао је Бранко Милојевић, помоћник председника општине 
задужен за пољопривреду и рурални развој. 
Важан вид живота на селу је и правилно коришћење 
слободног времена кроз понуду различитих садржаја 
културно-уметничког карактера. Због тога локална 
самоуправа интензивно ради на оспособљавању домова 
културе – напоменуо је Милојевић. 
Када буду завршени радови на домовима у Супској и Влашкој, 
моћи ћемо да кажемо да у свим нашим селима имамо услове 
за развој културно-уметничког живота и других садржаја 
који се у њима одвијају – нагласио је Бранко Милојевић, 
помоћник председника општине задужен за пољопривреду 
и рурални развој.
Дом културе у Влашкој дуго година није имао кров, што 
је довело до девастације објекта. Реализацијом пројекта 
за његову санацију моћи ћемо да наставимо радове на 

Реконструкција крова на Дому културе у Влашкој

Ревитализацијом путне инфраструктуре, субвенцијама за развој пољопривреде и њених 
грана, улагањем у здравство, школство и популаризацијом спортских и културно-
уметничких садржаја могу се знатно побољшати услови живота на селу 

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА У СЕЊУ

Укидање ванредног стања са нестрпљењем су дочекали у 
ЈКП “Равно 2014”, које наставља са реализацијом уговора о 
асфалтирању сеоских саобраћајница у општини Ћуприја, 
започето прошле године. На ред је дошло и Сење, где су 
радници ЈП “Србија аутопут”, у кооординацији са ЈКП 

“Равно 2014”,  асфалтирали Улицу Цара Душана. Радови су 
финансирани од стране локалне самоуправе, која је за ову 
сврху издвојила 1,4 милиона динара.
“Увек када је у питању ова врста радова предузеће “Равно 
2014” има надзорну улогу. Овога пута у Сењу је асфалтирана 
Улица Цара Душана, дужине око 190 метара. Посао је био мало 
незахвалан још у припремној фази јер је та саобраћајница 
доста уска и није баш приступачна за возила и машине, али 
решавање таквих проблема иде у рок службе”, каже Дејан 
Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”.
“На једном од зборова поводом планирања буџета, одржаном 
децембра 2018. године, Сењани су изгласали Улицу Цара 
Душана као важну за село. То, међутим, није крај, јер ће по 
уговору за 2020. у Сењу бити још радова”, објашњава Ристић.   
За ову годину најављена је богата грађевинска сезона, која ће 
трајати све док временски услови то буду дозвољавали.   

В.М.



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