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Јер желимо да знате...

Док ужурбано сумирате резултате ове, ускоро 
лањске 2017. године, пред вама је још један 
број “Поморавског гласника” као подсетник на 
све оно што је обележило месец за нама. Већ 
на почетку сазнајте актуелности о најављеним 
улагањима кинеских привредника у Ћуприји 
и резултатима недавне посете председника 
општине Нинослава Ерића Кини. Тема броја 
посвећена је борби против насиља над женама, 
а начин на који је у Ћуприји спроведена кампања 
“16 дана за активизма против насиља над 
женама” високо је оцењен од стране надлежних 
институција, и послужиће као пример осталим 
општинама.

Његови спортски успеси, и на стази, а данас и 
поред ње, били су довољан разлог да у овом 
броју разговарамо са атлетском легендом 
Драганом Здравковићем. Откривамо вам 
скривене драгуље нашег краја и водимо вас у 
поход по Кучајским планинама. Имамо и то 
задовољство да најавимо спектакуларан 1. 
јануар на градском тргу уз Дејана Петровића и 
“Биг бенд”, као новогодишњу журку коју никако 
не би требало пропустити. 

Једино на шта не морамо да вас подсећамо, 
то је да ових дана на киосцима и осталим 
продајним местима потражите ваш примерак 
“Поморавског гласника”. Пожурите – ми смо 
они које прве разграбе.  

Зоран Арсић



Царство пластике долази у Ћуприју. Будућност Поморавља је пољопривреда. Велико 
интересовање кинеских индустријалаца за инвестирање и услове које нудимо”
Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић боравио је 
почетком новембра у Кини на позив руководства града 
Јанглинг, где је посетио Сајам пољопривреде, један од 
највећих такве врсте у Кини, а самим тим и у свету. Посета је 
искоришћена и за остваривање дубље привредне сарадње 
са овим градом, а први корак начињен је братимљењем 
Јанглинга и Ћуприје. 
До краја године Ћуприју ће посетити делегација 
представника тридесетак компанија које се баве 
производњом пластике, од гранула до финалних производа, 
сазнаје Поморавски гласник.  
“Оно што желимо и говоримо већ годину дана уназад 
полако почиње да се остварује. Изградња кинеског 
индустријског парка је све извеснија”, каже председник 
Ерић. Према његовим речима план је да се 16 хектара 
старе индустријске зоне искористи за почетак стварања 
великог индустријског комплекса са више фабрика које 
би запошљавале до 60 радника, а процена кинеских 
индустријалаца је да би у тим фабрикама било места за две 
хиљаде људи. Вредност инвестиције је око 150 милиона 
евра. “Жеља кинеских партнера је да изграде 30 фирми 
за производњу пластике. Боравећи тамо обишао сам те 
фирме градовима Лињи и Ћингдао. У току је израда бизнис 
планова. Кинези су већ ушли у процедуру регистрације 
фирми у Србији и мислим да ће се та сарадња врло брзо 
реализовати. Ипак, више детаља сви заједно знаћемо када 
Кинези буду дошли у Ћуприју”, рекао је председник Ерић. 
“Представници “Еурофибера”, кинеске фабрике која има 
свој погону у Ћуприји, пренели су позитивна искуства о свом 
једногодишњем раду у нашој средини и са оптимизмом 

очекујем успешну реализацију започете сарадње са 
кинеским компанијама и изградњу индустријског парка”, 
нагласио је Ерић.
Приликом посете Кини председник општине Ћуприја 
Нинослав Ерић боравио је и у Пекингу где је обишао још 
једну фирму која жели сарадњу са Ћупријом. 
У побратимском граду Јанглинг председник Ерић 
је посетио Пољопривредни универзитет и започео 
разговоре о будућој сарадњи. “Кинези су веома 
заинтересовани за наше пољипривредне производе, па 
су понудили да Ћуприја добије свој простор за излагање 
пољопривредних производа из нашег краја и Србије. Они 
у Ћуприји и Поморављу виде велику перспективу за развој 
пољопривреде”, рекао је председник Ерић. 
Посета Кини имала је и билатерални карактер, јер је 
председник Ерић био гост гувернера провинције Шанси, 
који је у рангу председника или премијера европских 
држава. Према речима председника Ерића гувернер је 
подржао започету сарадњу Ћуприје и кинеских компанија 
и изразио жељу за проширивањем те сарадње, уз брзо 
превазилажењсе свих административних препрека.
“Србија је на Сајму пољољопривреде у Јанглингу имала 
запажен наступ, а велика част нашој земљи указана је 
тиме што је сајам отворио амбасадор Србије у Кини Милан 
Бачевић”, сазнајемо од председника Ерића. О каквој се 
импозантности ради говори и податак да је испред капија 
сајма његово отварање чекало око 200 хиљада људи”, 
пренео нам је своје утиске из Кине председник општине 
Ћуприја Нинослав Ерић.  

АКТУЕЛНО
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Председник општине Нинослав Ерић почетком новембра боравио у Кини

ОТВАРАЊЕ КИНЕСКОГ 
ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА 
СВЕ ИЗВЕСНИЈЕ



ДОНОШЕЊЕ ПРОТОКОЛА
Интерсекторски тим Удружења младих 
Ћуприје састао се у Центру за социјални рад, 
где су обављене прве консултације у оквиру 
процеса доношења протокола о насиљу. Након 
уобличавања текста, предлог акта ће бити 
прослеђен локалној самоуправи на усвајање. Како 
је сврха протокола да дефинише облике насиља 
и координацију између институција, посебан 
акценат биће стављен  на Центар за социјални 
рад, као кровну институцију која ће дати стручну и 
сваку другу помоћ. 
“Центар за социјални рад даје пуну подршку 
овом подухвату Удружења младих и нуди стручну 
помоћ. У ланцу спречавања насиља најважнија је 
превенција, али ако ипак дође до насиља не треба 
га скривати”, наглашава Драгана Михајловић, 
директорка Центра за социјални рад Ћуприја. Она 
је позвала све који су се сусрели са неким обликом 
насиља да такве случајеве неизоставно пријаве 
овој установи. У рад на креирању протокола 
укључени су школски педагози, психолози, 
директори основних и средњих школа и стручне 
службе општинске управе задужене за социјална 
питања. Према речима Лазара Костадиновића 
протокол би требало да буде представљен 
локалној самоуправи и јавности половином 
децембра.

ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | НОВЕМБАР 201704

ТЕМА БРОЈА
25. новембар Међународни дан борбе против насиља над женама

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЗАХТЕВА СИСТЕМСКИ ОДГОВОР

„ЗИДОМ ТОЛЕРАНЦИЈЕ“ ПРОТИВ НАСИЉА

Акцијом у центру града под називом “Зид 
толеранције” Удружење младих Ћуприје означило 
је  своје учешће у кампањи борбе против насиља 
над децом и младима до 18 година и промоције 
социјалне инклузије. Ова кампања спроводи се у 
20 општина у читавој Србији средствима Европске 
уније, уз подршку Министарства здравља, 
Министарства омладине и спорта, Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
и Уницефа, а за циљ има формирање локалног 
интерсекторског тима чији ће задатак бити 
доношење протокола којим би се јасно и детаљно 
дефинисали сви облици насиља и прописани 
начини одговора на насиље.
„Циљ ове кампање је да се у свакој општини у 
Србији усвоји  протокол о заштити деце и омладине 
од насиља. Стога позивамо све релевантне 
институције попут полиције, Дома здравља, Опште 
болнице и локалне самоуправе да узму активно 
учешће у обављању овог важног задатка како би 
се најпре формирао интерсекторски тим, а затим 
уобличио тај споразум као документ од кључног 
значаја за уочавање насиља у свим његовим 
облицима, али и давање адекватног одговора на 
насилничко поступање“, започиње причу Лазар 
Костадиновић из Удружења младих.

Доношењем и усвајањем протокола добиће се 
акт који обједињује читав низ процедура које 
ће у свом раду морати да примењују његови 
потписници – руководство и запослени у школама, 
а уз сарадњу са здравственим и полицијским 
управама. На тај начин више неће бити дилеме 
по питању одговорности и надлежности у случају 
вршења насиља. 
„То за потписнике тачно значи да ће бити у обавези 
да спроведу у дело процедуре које прописује 
протокол, и да ће се, ако до насиља дође, тачно 
знати да ли је одговоран разредни старешина 
или школски педагог, а такође да ли је потребно у 
решавање проблема укључити полицију или неку 
здравствену установу. Смисао протокола јесте да 
жртва има коме да се обрати, а да насилник буде 
процесуиран, а не да се, као што је то обичај у 
пракси, „пребацује лопта“ са једне институције на 
другу“, објашњава Лазар Костадиновић. 
У акцији “Зид толеранције” учествовали су 
ученици ОШ “Ђура Јакшић” и сарадници из ђачког 
парламента Средње медицинске школе, а чланови 
Удружења младих Ћуприје истичу да им је за 
спровођењу ове акције, али и читаве кампање, 
велику подршку пружила локална власт општине 
Ћуприја. 

Акција Удружења младих Ћуприје симбол почетка институцијалне борбе 
за сузбијање свих облика насиља над децом 

има многе облике који су често далеко суптилнији 
од пуког физичког злостављања, и да насилници 
потичу из свих друштвених слојева, различитог 
су образовног и интелектуалног нивоа, и што 
је најгоре – врло су вешти глумци када треба да 
избегну одговарање за све оно што су учинили. 
Баш зато се и даље мора радити на даљем 
побољшању закона и бољој примени постојећег, 
како би се једној од највећих друштвених пошасти 
21. века стало на пут, закључак је учесница 
трибине, међу којима су биле представнице 
Центра за социјални рад Ћуприја, Аутономног 
женског центра, и полицијске станице у Ћуприји, 
која има оформљен специјални координаторски 
тим за бављење породичним насиљем. 

ВАЖНА УЛОГА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 
ПРОТИВ НАСИЉА
ОШ “Вук Караџић” до 10. децембра симболично 
је била осветљена наранџастом бојом, чиме 
је означила своје учешће у кампањи “16 дана 
активизма против насиља над женама”. Тим 
поводом у школи је организована радионица 
“Стоп насиљу”, на којој су учествовали наставници 
и ученици - чланови вршњачког тима за борбу 
против насиља.  На само почетку ученицима је 
презентован краћи филм о вршњачком насиљу и 
негативним поступцима свих чланова друштва као 
реакција на насиље. 
Носилац кампање “16 дана активизма против 
насиља над женама” у Србији је Зорана 
Михајловић, потпредседница Владе Србије и 
председница Координационог тела за родну 
равноправност. Кампања има за циљ подизање 
нивоа свести код грађана са намером да се 
спречи насиље над женама, а спроводи је 1700 
организација у више од 100 земаља света. 

Од почетка 2017. године у Србији је 26 жена 
убијено у случајевима породичног и партнерског 
насиља. Овај податак министар унутрашњих 
послова Небојша Стефановић прокоментарисао је 
речима да је то значајно смањење у односу на 35 
жртава колико их је евидентирано 2016. године, 
али је и даље ужасан и неприхватљиво велики број. 
Оцена је референтних чинилаца да за одређени 
помак у области превенције породичног насиља 
и боље заштите жена треба захвалити доношењу 
новог Закона о спречавању насиља у породици 
који је ступио на снагу 1. јуна ове године, а који 
предвиђа меру удаљавања насилника из места 
становања и забране комуникације са жртвом 
на 48 сати, односно 30 дана уколико се на основу 
процене ситуације и ризика донесе таква судска 
одлука. У Ћуприји је било случајева примене те 
мере, коју сматрам врло важним инструментом 
помоћу ког смо овај друштвени проблем учинили 
видљивијим, и постигли то да се прекине са даљом 
виктимизацијом жртве, каже Весна Мирковић, 
психолог у Центру за социјални рад Ћуприја и 
учесница трибине која је поводом Међународног 
дана борбе против насиља над женама у 
организацији Народне библиотеке “Душан Матић” 
одржана у сали фонда ПИО. 
“Било је изрицања хитне мере измештања тамо 
где је полиција проценила да постоји опасност од 
екстремног насиља које би могло имати трагичан 
исход, попут оног о коме смо у последње време 
јако често слушали. То је заправо мера за којом 
смо сви вапили. До сада је била пракса да се из 
свог дома измештају жена и деца, којима се налази 
неки привремени смештај или одлазе у Сигурну 
кућу. Сигурна кућа може бити само тренутно 
решење које није нимало сјајно, како се то често 
у неким медијима приказује. Ако жена принудно 
напусти свој посао, а деца школу, и буду отргнути 

од својих хобија, навика и рутине, онда је то 
додатна виктимизација жртава. Сада се из куће 
измешта онај ко и треба да се одатле удаљи, а то 
је насилник.”
Сврха мере о којој говоримо јесте превенција, 
односно реаговање у тренутку када је насиље 
још у зачетку и није узело маха. Када пређе 
критичну границу, тада већ не можемо говорити у 
категоријама привременог удаљавања насилника 
из места становања, већ о хапшењу и вођењу 
кривичног поступка, објашњава Дијана Малбаша, 
правница Аутономног женског центра. 
“Циљ Закона о спречавању насиља у породици је 
превасходно превенција, и у његовој примени је 
најважнија добра процена ризика. Хитна мера се 
изриче у ситуацијама где ризик од насиља није 
изузетно висок, а не када већ постоји озбиљна 
бојазан да ће безбедност жртве бити угрожена. 
У досадашњем периоду примене приметно је 
да може бити ефикасна тамо где се насиље још 
није десило, а извесно је да ће се десити, или код 
насиља ниског или средњег интензитета које ће 
се по свој прилици поновити. То је начин система 
да починиоцима пошаље поруку да насиље није 
дозвољено, и да ће за то сносити санкције. Не 
мислим да се трагичан исход јавља као последица 
изрицања мере удаљења и забране комуникације 
са жртвом, већ као резултат погрешне процене 
ризика и изрицања ове мере тамо где је требало 
применити нешто много озбиљније.” 
Ћупријски центар за социјални рад одавно се бави 
процесуирањем насиља у породици, а у том послу 
много помаже стална едукација. Познато је да 
наша установа има нулту толеранцију на насиље 
и сматрамо да дајемо све од себе у овој борби, а 
колико су резултати видљиви, често не зависи од 
нас, објаснила је Весна Мирковић. 
Ми као друштво морамо да схватимо да насиље 

Народна библиотека организовала трибину, ОШ “Вук Караџић” радионицу “Стоп насиљу”
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проблемима са водоснабдевањем и начинима за 
њихово превазилажење. Извештај је поднет на 
захтев одборника опозиције са претходне седнице. 
Сви су се сложили да је материјал, куцан на четири 
стране, стигао касно и да није било довољно 
времена за његово детаљно сагледавање, па је 
усвојен предлог одборника Марка Симића да се о 
овом извештају шира расправа поведе на наредној 
седници Скупштине Општине. Међутим, расправе 
је делимично било. У њу су били укључени 
директор ЈКП “Равно 2014” Дејан Ристић и 
одборници Војислав Марковић и Синиша Јанковић.
Како је објаснио директор Ристић, Ћуприја ће 
у најскорије време добити још два бунара на 
изворишту “Стрелиште”, чиме ће у водосистем бити 
укључено још двадесетак литара воде у секунди. 
Процедура је у току и до почетка лета посао би 
требало да буде завршен. Средства за ове сврхе ће 
бити буџетирана, а очекује се и помоћ републике. 
Ристић је детаљно описао ситуацију са Параћином, 
јер са изворишта “Света Петка” у Ћуприју стиже 
највише воде за пиће. Према његовим речима, 
за Ћуприју је тренутно најважније да изврши 
власничку трансформацију пољопривредног 
земљишта, упише га на своје име, и почне да 
контролише количину воде која стиже из правца 
Параћина. “За све то је потребно добити дозволе 
и поштовати законску процедуру, која није ни 
једноставна ни брза. Уз то, Ћуприја ће учествовати, 
заједно са Параћином, у замени главног цевовода 
у дужини од десетак километара, од изворишта до 
Карађорђевог брда”.
Међутим, део одборника имао је своје виђење 
проблема и чак предлагао да се због хитности 
ситуације изађе из законских оквира или пронађу 
друга, бржа решења. Дејан Ристић је нагласио 
да је општина Ћуприја вођењем такве политике 
и доведена до ове ситуације, те да је проблем 
водоснабдевања велики и треба га решавати 
стратешки, како се не би понављале грешке из 
прошлости и узалуд трошио велики новац.

Одборници Скупштине општине Ћуприја 
материјал за наредну седницу добиће у 
електронској форми, и у раду ће надаље 
користити таблет уређаје. “Утврђене су измене 
пословника о раду Скупштине и очекујем да на 
наредној седнци окренемо нову страницу у раду 
општинског парламента тиме што ћемо бити 
бржи и ефикаснији у доношењу одлука, смањити 
папирологију и имати бољу прегледност 
материјала”, рекао је телевизији Поморавље 
председник Скупштине Бранимир Тазић и 
нагласио да ће се овим иновацијама у раду 
Ћуприја сврстати у ред малог броја општина које 
већ  користе електронску форму седница. 
Ову седницу обележио је обиман дневни ред 
од 20 тачака, које су биле више процедуралног 
карактера са изменама и допунама у предлогу 
одлука, како би коначан исход било боље 
функционисање буџетских корисника до 
краја године. Одборници су донели Одлуку 
о утврђивању просечних цена квадратног 
метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за наредну 
годину на територији општине. Просечне 
цене непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2018. годину износе: за грађевинско 
земљиште у првој зони 4 100, у другој 3 100 и ван 
зоне два и три 1 750 динара. За пољопривредно 
земљиште ван зона два и три 39,83 динара, а 
за шумско земљиште 29,22 динара. За станове 
прва зона 57 800, друга зона 55 000, и ван зоне 
један и два 38 000 динара. За куће за становање 
у првој зони цена је 35 500, у другој 32 800, а 
у трећој 23 500 динара. За пословне зграде и 
друге надземне и подземне грађевинске објекте 
просечна цена непокретности износи 72 600, 35 
200 и 30 000 динара.  За гараже и гаражна места 
просечна цена непокретности је од 27 до 15 900 
динара. 
Највећу пажњу одборника изазвао је почетак 
расправе о извештају ЈКП “Равно 2014” о 

је сада урађена по свим законским прописима, 
завршили смо и један од заосталих послова. То је 
асфалтирање паркинга испред вртића “Лептирић”. 
Захваљујући доброј сарадњи са извођачем радова 
бесплатно смо добили машину, тзв. “финишер”, 
и улепшали простор испред вртића, али и само 
насеље.”

Предстоји дуга зимска сезона па се, како је објаснио 
Ристић, сви запослени максимално ангажују да до 
првог снега заврше све започете послове, да би се 
потом сва пажња усмерила ка зимској служби и 
одржавању путева у граду и селима.

ЈКП “Равно 2014” реконструисало је плато 
испред хале спортова “Ада”. “Овај простор, 
поред естетске функције која није нарушена, 
сада ће имати и своју практичну намену. Добили 
смо нов, уређени простор за паркирање на 
само 100 метара од строгог центра града”, каже 
Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”. Према 
његовим речима, полигон за обуку возача који 
су користиле ауто школе, сада је премештен у 
простор некадашњег “Велмортранса”. Читав 
простор је рекултивисан. Извађени су заостали 
пањеви и корење дрвећа које је оштетило делове 
тротоара. Оштећени асфалт биће замењен 
новим. Мања зелена површина према музеју 
је уклоњена, а централна зелена површина је 
остала на свом месту. 
“Већи део простора испред хале спортова “Ада” 
сада смо обележили и служиће за потребе 
будућег Паркинг сервиса. Морам да истакнем 
да сам задовољан учинком својих радника, који 
су тренутно ангажовани на неколико послова 
припремајући град за зимски период. Поред 
обележавања хоризонталне сигнализације, која 

ПРИПРЕМЕ ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС

ЗАБРАЊЕНО ПАРКИРАЊЕ У ЗОНИ ШКОЛА
Одељење за инспекцијски надзор Општинске 
управе општине Ћуприја обавештава грађане 
да је у Карађорђевој улици забрањено 
заустављање и паркирање возила у зони школа. 
У том делу града полиција врши појачану 
контролу, у складу са законом. Из Одељења за 
инспекцијски надзор подсећају грађане да су 
локације предвиђене за паркирање у близини 
школа, паркинг простор код СРЦ “Ада” и 
филијале Фонда ПИО. 

ОТВОРЕН КИНЕСКИ ТРЖНИ ЦЕНТАР “НОВИ ВЕК”
Добра сарадња са кинеским партенрима 
настављена је отварањем тржног центра 
“Нови век”, у коме је посао добило двадесетак 
лица са евиденције Завода за запошљавање. 
Стари Меркатор је поново оживео, а колика 
је сентиментална везаност Ћупричана за овај 
објекат говори и број присутних на отварању. 
Локална самоуправа је пружила пуну подршку 
жељи трговаца из Кине да поред своје робе 
купцима понуде и асортиман домаћих 
произвођача.

НЕ БАЦАТИ ВРУЋ ПЕПЕО И ЖАР У КОНТЕЈНEРЕ
PWW огранак Ћуприја апелује на грађане да не 
бацају врућ пепео или жар у контејнере, како 
не би дошло до њиховог запаљења. У случају 
да грађани примете контејнер који гори, PWW 
моли грађане да пре него што их обавесте о 
таквом случају, сами покушају гашење упаљеног 
контејнера. “Таквим заједничким поступком 
сачуваћемо контејнере за сакупљање смећа 
и допринећемо већој хигијени у нашем 
граду и средини у којој живимо” наводи се у 
обавештењу PWW огранак Ћуприја.  

Новости из Гимназије
НОВИ ПАРКЕТ И НАМЕШТАЈ ЗА УЧИОНИЦЕ 
“Косој сали” ћупријске Гимназије реновиран 
је паркет. “Времешна подлога дочекала је да 
буде хоблована и прелакирана захваљујући 
средствима локалне самоуправе”, каже Дарко 
Миљанић, директор ове образовне установе. 
“Жеља нам је била да сачувамо овај под јер 
ниједан савременији не би имао тај квалитет, а 
онда и шарм и патину старог паркета”, нагласио 
је директор Миљанић. 
Ова учионица служи за одржавање наставе 
ликовне и музичке културе и школске приредбе. 
Директор Гимназије Дарко Миљанић похвалио 
се и новим намештајем, којим су опремљене 
све учионице у приземљу, те новим магнетним 
и једном интерактивном таблом. Средства је 
одобрило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја на основу пројеката које 
је школа раније кандидовала. “Школа жели 
напред и због тога код ресорног министарства 
имамо још неколико пројеката који чекају на 
реализацију”, рекао је Миљанић.

ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У ЛОЛЕ РИБАРА
У току су радови на изградњи тротоара 
у Улици Лоле Рибара, од Музичке школе 
“Душан Сковран” до раскрснице са Улицом 
Цара Лазара. Према уговору који је општина 
Ћуприја потписала са Министарством привреде 
предвиђена је изградња тротоара дуж читаве 
улице Лоле Рибара. Укупна вредност радова 
износи више од шест милиона динара, од чега је 
Министарство привреде обезбедило половину 
средстава. 
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ВЕСТИ

ТАБЛЕТ РАЧУНАРИ И ВОДА 
НАША НАСУШНА

Одржана 15. редовна седница Скупштине општине

Дејан Ристић: Имамо паркинг на 100 метара од центра града, а нико га не користи 

ЈКП “Равно 2014” преуредило плато испред хале спортова “Ада” 



КОРИСНИ САВЕТИ ЗА БУДУЋЕ РОДИТЕЉЕ
Финалним предавањем, доделом 
захвалница и пригодних поклона у Служби 
за заштиту жена са поливалентном 
патронажом Дома здравља у Ћуприји 
завршена је још једна школа за труднице. 
Полазнице су током две недеље на 
предавањима на различите теме могле 
да се детаљно информишу о свему ономе 
што их очекује до краја трудноће, самом 
чину порођаја, али и постпорођајном 
периоду, односно начину поступања од 
тренутка изласка из болнице и довођења 
новорођенчета кући. Према речима др 
Мирјане Милетић, директорке Дома 
здравља, школу за труднице заправо је 
боље назвати школом за родитеље, јер су 
у њој по сопственој жељи учествовали и 
неки будући очеви. Овај курс само је један 
од едукативних и превентивних програма 
које ћупријски Дом здравља спроводи 
током читаве године. 
“Показало се да организовање једне 
овакве обуке итекако има своје утемељење 
због помоћи коју неоспорно пружа 
будућим родитељима. Сви смо ми прошли 

кроз то и знамо да рођење детета и његов 
долазак кући представља велику промену и 
захтева доста прилагођавања, и баш зато пуно 
значи ако имате цео тим стручњака са којима 
можете да се консултујете. Наравно, наша 
Служба поливалентне патронаже касније 
редовно обилази породиље, саветује их и 
прати развој и напредак бебе.“

Др Милетић искористила је прилику да 
се превасходно захвали предавачима на 
преданом раду, а затим и пријатељима школе 
за труднице, апотеци “Беладона” и апотеци 

“Пинус”, на несебичној подршци. 
“Све ово је производ тимског рада. Сви смо 
се трудили да на неки начин допринесемо 
једном радосном догађају у животу наших 
полазница. То је оно чему стремимо као 
здравствени радници и као људи, јер су деца 
највеће богатство за једно друштво.“
Од 1. до 22. новембра трајао је други 
циклус школе за труднице у 2017.години, а 
укупно шести откада ова едукација постоји. 
Иницијална идеја била је да се предавања 
усмере пре свега на жене у првој трудноћи, 
али пракса је показала да, осим што из године 
у годину расте број заинтересованих, неке 
полазнице школу похађају и приликом друге, 
па и треће трудноће. То нам јасно поручује 
да добро обављамо своју улогу едукатора, 
каже Ивана Николић, главна сестра Службе за 
заштиту жена. 
Школа за труднице веома је важан елемент 
пружања подршке будућим родитељима, али 
истовремено показатељ да добра сарадња 
и повезаност свих засегнутих чинилаца по 
правилу дају добре резултате. 
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ФОРМИРАНА УНИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ 
И ТЕХНОЛОШКОМ ШКОЛОМ

У Високој медицинској школи у Ћуприји 
верификован је уговор о сарадњи и 
формирању уније ове високошколске 
установе са средњим школама 
Поморавског округа које за подручје рада 
имају здравство и социјалну заштиту.

Уговор о међусобној сарадњи потписали 
су директор ВМШСС проф. др  Христос 
Алексопулос, директорка Медицинске 
школе из Ћуприје Зорица Маринковић и 
директор Технолошке школе из Параћина 
Дејан Нешић. Споразумом је предвиђена 
сарадња ових образовних установа у 
наставној делатности кроз низ активности 
и партнерски приступ реализацији 
будућих заједничких пројеката, истакао 
је приликом потписивања проф. др 
Христос Алексопулос.  „У складу са својим 
подручјем рада, Медицинска школа из 
Ћуприје и Технолошка школа из Параћина 
школују кадрове у области здравства, а 

добар део њихових матураната школовање 
наставља управо на неким од студијских 
програма  ВМШСС у Ћуприји.”
„Скоро 80 одсто наших ученика школовање 
наставља у Високој медицинској школи 
струковних студија. Уговор о сарадњи 
између наших школа биће база за 
унапређење односа са свим средњим 
школама из Поморавља кроз тематске 
семинаре, којима ће бити обухваћени 
свеприсутни проблеми са којима се млади 
сусрећу”, каже Зорица Маринковић. Истог 
мишљења је и Дејан Нешић, који позитивне 
стране овог споразума види у унапређењу 
сродних наставних програма, кроз размену 
искустава и међусобну сарадњу.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТУДЕНАТА 
Доделом награда најбољим студентима 
са сваког од студијских програма у ВМШСС 
обележен је Међународни дан студената. 
Дипломе , ваучере за апсолвентску 
екскурзију - крстарење Медитераном и 
ваучере за козметичке услуге у салону 
школе, ове године добило је више од 30 
студената, а један од најуспешнијих свакако 
је Лазар Стевановић, добитник стипендије 
Високе здравствене школе из Винтертура, 
Универзитета струковних студија у Цириху. 
„Велика је част примити ЦХС стипендију 
Високе здравствене школе из Винтертура. 

На мени је да оправдам њихово и ваше 
поверење, а двонедељни боравак у 
Швајцарској искористићу да унапредим своја 
знања и истовремено пренесем све оно што 
сам током школовања у ћупријској школи 
савладао”, истакао је Лазар Стевановић, кога 
је школа наградила и таблет рачунаром. 

Свечаности је присуствовао и Иван Бошњак, 
државни секретар у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе, који је овом 
приликом истакао да ВМШСС из Ћуприје у 
потпуности подржава националну стратегију 
унапређења знања, вештина и компетенција. 
Помоћник директора за наставу др Љиљана 
Антић истиче да је од наредне школске 
године план да студентима буде омогућено 
похађање нових студијских програма у 
оквиру основних и специјалистичких студија, 
и по први пут у Србији, мастер струковних 
студија из области здравствене заштите 
и неге. Новина је и да ће од ове године у 
наставни процес бити укључени студенти као 

РПГ

ВМШСС потписала уговор о сарадњи са средњим школама

Завршен други циклус школе за труднице
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ПОРОДИЧНА ТРАДИЦИЈА ЈЕ БИТИ ДЕО “ВУКА”
Директорка Весна Вијоровић нагласила да рад у школи карактерише тимски дух, пожртвовање и 
међусобно поштовање деце, наставног кадра и помоћног особља 
Свечаном академијом, која је за тему 
имала “Повратак у будућност”, Основна 
школа “Вук Караџић” обележила је 
осамдесетогодишњицу постојања. 
“Поносни смо на своју школу јер су 
кроз њене учионице прошли многи 
знаменити Ћупричани, а многе породице 
генерацијама су своје знање стицале и 
стичу у популарном “Вуку”- поручили су 
садашњи “вуковци”.
Директорка Вијоровић је нагласила да 
рад у школи карактерише тимски дух, 
пожртвовање и међусобно поштовање 
наставника, ученика и осталих запослених. 
“Због тога у последњих неколико година 
наши ученици остварују значајне резултате 
на свим нивоима такмичења у различитим 
областима, и уписују престижне средње 
школе широм Србије.”
Она се захвалила свима који су било на 
који начин помогли рад школе између 
два празника и пожелела да се успешна 
сарадња настави на добробит ученика, 
који су најдрагоценија инвестиција школе, 
Ћуприје и Србије. 
Учесници програма подсетили су на скоро 
вековну традицију школе и знамените 
личности које су оставиле траг у свом 
домену стваралаштва, а које препознаје 
читава Србија - од академика Драгослава 
Михаиловића, атлетичарке Снежане 
Пајкић, музичара Николе Мијајловића, 

докторке Слађане Михајловић,  преко 
младих  спортиста Николе Стругаревића 
и Ђорђа Миладиновића, до садашњих 
бисера које је школа послала у свет,  Бојане 
Милорадовић и Иве Филиповић.

КВИЗОТЕКА
Организацијом традиционалне квизотеке 
под називом “Вукови зналци”, Основна 
школа “Вук Караџић” још једном је 
скренула пажњу на значај познавања 
националне културе, језика, природе и 
историје. Овогодишње такмичење окупило 
је до сада највећи број поморавских школа, 
а ученици од петог до осмог разреда 
одговарали су на питања која су саставили 
“Вукови”  предметни наставници. Значај 
организације оваквог вида такмичења 
поздравили су и представници гостујућих 
школа, којих је овога пута било 17.
Директорка Весна Вијоровић је истакла 
да јој је била посебна част што је 
поводом обележавања великог јубилеја 
осамдесетогодишњице постојања школе и 
230. годишњице од рођења Вука Караџића 
школа била домаћин многим значајним 
личностима које су у раду ове установе 
препознале потенцијал, али и пријатеље са 
којима ће наставити сарадњу.
Ученици су показали завидно познавање 
српског језика и културе, националне 
историје и географије.

КАЛИГРАФИЈА
Лепота уметности цртања слова у Основној 
школи “Вук Караџић” негује се на часовима 
ликовне културе, а усавршавање ове 
вештине за полазнике радионице увек је 
ново искуство. 

“Калиграфија је временом изгубила своју 
примарну функцију, те се данас све више 
јавља као форма ликовног изражавања”, 
каже сликар Новак Новаковић, директор 
музеја и сарадник у радионици 
калиграфије. Основна школа “Вук Караџић” 
је једна од ретких која негује овакав 
вид ликовног изражавања и потенцира 
његову примену, пре свега ради очувања 
традиције “краснописа”, као вештине која 
се некада много више користила.

“Настављамо Вуково дело поносни на традицију и ученике који су седели у нашим клупама”, 
поручили “вуковци” на академији поводом Дана школе

фото:  фејсбук ОШ Вук Караџић

Замењена столарија на Дому ученика „Срећно“

НОВО ЛИЦЕ СРЕЋНОГ ДОМА 

Иако је изграђена пре више од четири 
деценије, зграда Дома ученика 
средњих школа „Срећно“ захваљујући 
континуираном улагању у њено 
одржавање и сређивање,  данас спада у 
ред опремљенијих установа за смештај 
и исхрану ученика. Од 2009. године дом 
прелази под надлежност Министарства 
просвете и од тада, а нарочито неколико 
година уназад, захваљујући средствима 
сектора за инвестиције ресорног 
министарства, у дому су завршени 
капитални пројекти који су знатно 
побољшали услове боравка деце. 
“Столарија у дому стара је колико и сама 
зграда, а након замене спољне столарије, 
сва собна врата и на женском и на 
мушком етажу, као и врата на заједничким 
просторијама, учионицама, библиотеци, 
канцеларијама и комплетан светларник 
замењени су ПВЦ столаријом“, каже 

Татјана Милојевић, директорка  Дома 
ученика средњих школа „Срећно“.
 У капиталне пројекте који су завршени 
током ове године спада санација тоалета, 
а током летњих месеци све собе и пратеће 
просторије окречене су и оплемењене 
додатним декоративним елементима, каже 
директорка Милојевић. 

Унапређена је и компјутерска мрежа, 
а станарима дома на располагању је 
брзи интернет у свим деловима објекта. 
Безбедност ученика апсолутни је примат 
у дому “Срећно”. Комплетан објекат 
покривен је видео надзором, а улазна 
врата обезбеђена су системом за контролу 
приступа.
Сви смештајни капацитети попуњени су већ 
у првом року, тако да дом тренутно има 103 
“становника”. Поред васпитно-образовног 
рада и доброг успеха ученика на коме 
се превасходно инсистира, ваннаставне 
активности сваке године привлаче све већи 
број станара „срећног дома“. Разлог више 
је освојено прво место на републичкој 
„Домијади“, које им је обезбедило улогу 
домаћина у 2018. години. 

РПГфото:  screenshot

Татјана Милојевић: Увођењем система за контролу приступа и видео надзора деца у дому су 
потпуно безбедна
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СЛУЖБА ИЗНАД ИНТЕРЕСА

Изложбом о историјату ротарија у Србији 
од 1929. до 2017. године  под називом  
“Ротари - идеал помагања”, Ротари клуб 
“Ћуприја - Морава” обележио је 80 година 
постојања и 13 година од реоснивања 
клуба. 

Први покушај оснивања ротари клуба 
у Поморављу 1928. године био је 
неуспешан. Скоро деценију касније, 1937. 
Славко Теокаревић је окупио око себе 
истомишљенике и након иницијативног 
састанка у Параћину, у Ћуприји је 4. априла 
одржана оснивачка скупштина Ротари 
клуба “Морава”, који је окупљао чланове 
из Ћуприје, Параћина и Јагодине.
Клуб је прекинуо рад због Другог светског 
рата, да би био реоформљен тек 2003. 

године на иницијативу угледних ћупријских 
лекара. Оснивачка скупштина одржана је 
априла исте године, а за кумовски клуб 
одабран је “Београд - Стари град”.  Нешто
касније, 22. октобра 2004. године клубу 
“Ћуприја-Морава” додељена је “чартер 

повеља”. Клуб окупља чланове из Ћуприје, 
Параћина, Деспотовца и Свилајнца. Кроз 
њега је до сада  прошло преко 50 чланова  
само са једним задатком: “Служба изнад 
интереса”.
Поводом обележавања великог јубилеја 
одржана је свечана академија која је 
започела интонирањем ротари химне и 
церемонијалним ударцем у звоно.  Ротари 
породица је највећа породица на свету, и 
има свету мисију да да пример и покаже 

пут. Такав пример се не даје речима. 
Такав пример се сведочи животом и 
поплочан је пријатељством и трајним 
вредностима, које су начело постојања 
сваког истинског “ротаријанца” - чуло 
се на свечаној академији. Међу првима 
честитке на досадашњем раду Ротари 
клубу “Ћуприја – Морава” упутио 
је Бранислав Ранђеловић, гувернер 
дистрикта 2483, који обухвата клубове 
из Србије и Црне Горе. У Србији делује 
60, а у Црној Гори шест ротари клубова. 
Свечаности у Параћину присуствовала 
је скоро половина, што је још једно 
признање раду ове организације на 
тлу Поморавља и Србије. Због тога је 
руководство дистрикта 2483 поверило 
Ротари клубу “Ћуприја - Морава” важан 
задатак: припреме и организацију 
одласка на Ротари конвенцију, која ће 
наредне године бити одржана у Торонту.
“Идеал помагања води читаву 
организацију и наш клуб. Планови које 
имамо за наступајући период заснивају се 
на едукацији и подизању еколошке свести 
младих. Пред нама је организација много 
семинара, едукативних тренинга и рад на 
терену. Уз све то трудићемо се да и даље 
помажемо свима којима је потребно, 
кроз разне видове хуманитарног рада”, 
закључио је Дејан Стевановић.
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ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНТИВА
Објекат “Ада” Казнено-поправног 
завода четврти пут заредом био је 
место одржавања здружене показне 
противпожарне вежбе, чији је циљ 
увежбавање свих актера који учествују у 
превазилажењу ванредног догађаја. 

“Посебан акценат је на едукацији 
запослених  и осуђених лица о 
противпожарној заштити и подизање 
степена неопходних мера и поступака у 
случају пожара”, каже Владица Божиловић, 
управник  Казнено-поправног завода у 
Ћуприји. “Наши запослени и осуђеници 
знају како у оваквим ситуацијама треба 

поступати, али ми желимо да из године у 
годину подижемо степен тежине оваквих 
вежби и укључимо што више актера, 
односно чинилаца који могу да учествују у 
сузбијању пожара, спашавању унесрећених 
и пружању прве помоћи. Зато су и ситуације 
које инсценирамо све теже и реалистичније”, 
наглашава Божиловић. Он је истакао да 
овакве вежбе доприносе и едукацији 
представника других установа и фирми, што 
је још један од циљева оваквих акција. 
Тактичка претпоставка вежбе био је 
изненадни пожар у павиљонима услед 
оптерећења електричне инсталације, 
евакуација осуђеника, спашавање угрожених 
стихијом различитим предвиђеним 
начинима и средствима, пружање прве 
помоћи и гашење пожара.  Противпожарне 
и спасилачке јединице демонстрирале су и 
акцију евакуације повређених  лица у судару 
два аутомобила услед неприлагођене 
брзине. У акцији су коришћена средства  које 
јединица користи у свакодневној употреби. 
У показној вежби учествовали су чланови 

Ватрогасно-спасилачког батаљона из 
Јагодине, ватрогасних станица из Јагодине 
и Ћуприје, јединица за ванредне ситуације 
Казнено-поправног завода, Служба хитне 
медицинске помоћи, Полицијска станица 
Ћуприја, Електродистрибуција, волонтери 
Црвеног крста и ученици Медицинске школе.

Сви чиниоци показали су завидан ниво 
спремности да одговоре задацима, а 
непосредну улогу у вежби имали су и сами 
осуђеници за које је ова вежба имала пре 
свега едукативни карактер. КЗП Ћуприја је  
отвореног типа, а у њему тренутно казну 
затвора издржава око 200 осуђених лица. 
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Противпожарна вежба у Казнено-поправном заводу Ћуприја

“Идеал помагања води читаву организацију и наш клуб, а планови које имамо за наступајући 
период заснивају се на едукацији и подизању еколошке свести младих”, каже Дејан 
Стевановић, председник моравских “ротаријанаца” 

фото:  screenshot
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Ротари клуб “Ћуприја-Морава” обележио 80 година постојања

фото:  screenshot фото:  screenshot

фото:  Ротари клуб “Ћуприја-Морава“
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ЗГРАДЕ ДОБИЈАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ УПРАВНИКЕ

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Рок за избор професионалних управника 
зграда истекао је 12. децембра, а на 
територији општине Ћуприја до сада је 
лиценце добило пет лица. Према новом 
Закону о становању, свака зграда мораће да 
има управника стамбене заједнице кога ће 
изабрати скупштина станара, или ће им бити 
додељен од стране локалне самоуправе. 
Обавеза локалне самоуправе је да формира 
јединствени Регистар стамбених заједница 
на територији општине, који ће управницима 
пружити увид у којим зградама могу да 
понуде своје професионалне услуге. Свака 
стамбена заједница по новом закону постаје 
правно лице које има свој ПИБ и матични 
број, а сва средства која станари прикупе 
за одржавање зграде биће евидентирана 
преко жиро-рачуна који буду отворили, каже 
Јадранка Ђорђевић, помоћница преседника 
општине Ћуприја.
“Након истека рока за регистрацију 
стамбених заједница задатак локалне 
самоуправе биће да донесе одлуку о кућном 
реду коју ће професионални управници 
касније примењивати у свом раду, а потом 
и да одреди минималну висину накнаде за 
њихов ангажман.”
Професионални управник имаће надлежност 
само над заједничким просторијама као што 
су улаз, ходник, котларница, хидрофорска 
постројења, фасада, кров, тротоар и зелене 
површине испред зграде уколико их има. 
С друге стране, сами станови нису део те 
надлежности, каже Драган Костадиновић, 
један од пет лиценцираних управника 
зграда. 
“Обавеза управника биће да најмање 

двапут годишње одржи скупштину стамбене 
заједнице са свим станарима, да буде 
доступан 24 сата дневно 7 дана у недељи, и 
да почетком месеца сваком власнику стана 
понаособ испостави рачун за претходни 
месец. Такође, уколико зграда од раније 
са неким већ има договор о одржавању, 
управник ће бити тај који ће, у сагласности 
са члановима стамбене заједнице, са тим 
лицем склопити уговор о пословно-техничкој 
сарадњи надаље. То је неопходно јер ће сва 
плаћања морати да се врше путем рачуна 
стамбене заједнице.”
Плаћање управника за станаре неће 
представљати велики трошак, а процењује 
се да ће тај износ бити између 300 и 400 
динара по стану, колико су станари до сада 
издвајали за чишћење зграде. На локалној 
самоуправи је да донесе општу одлуку о 
најнижој основици за рад професионалног 
управника, а на скупштини станара да 
одабере професионалног управника који им 
да најбољу понуду.
“Станари ће бити у обавези да издвајају 
средства за текуће одржавање, односно 
чишћење објекта и мање поправке, за 
хитне интервенције у непредвиђеним 
околностима, и за инвестиционо одржавање. 
Што се тиче овог последњег, у наредном 
периоду моћи ће да рачунају на одређена 
додатна средства од локалне самоуправе 
за потребе побољшања енергетске 
ефикасности зграде, репарацију фасаде 
или замену столарије, махом везано за 
заједничке просторије које сви користе”, 
објашњава Јадранка Ђорђевић. 

НЕМА ИЗБЕГАВАЊА ОБАВЕЗА
Једно од кључних питања са којима се 
управници сусрећу јесте: хоће ли сада 
сви станари бити у обавези да плаћају 
одржавање зграде и шта са неажурнима?
“Професионални управник власнику стана 
може да толерише дуговање најдуже 60 
дана. Уколико се рачун не плати у току 
месеца за који важи следи опомена, а 
ако се наредног месеца понови исто и 
друга опомена. У случају оглушавања о 
упозорења приступа се принудној наплати 
од стране судског извршитеља. Наравно, 
све обавезе у вези са станом регулише 
искључиво његов власник, осим ако није 
дао писано овлашћење неком члану 
породице да га замени. Ако установи да у 
стану живе подстанари, управник је дужан 
да то пријави надлежним органима, а то 
значи да издаваоци станова од сада неће 
моћи да избегавају плаћање пореза на 
добит коју остварују од ренте”, каже Драган 
Костадиновић.

Заседао Савет за миграције општине Ћуприја

ЈОШ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА 
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
На седници Савета за миграције општине 
Ћуприја председник овог тела Миленко 
Микић поднео је извештај о активностима 
у 2017. години, и раду на остваривању 
локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих, интерно расељених 
лица и повратника по основу споразума 
о реадмисији у општини Ћуприја 2016 
- 2020. година, а у вези са захтевом 
Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије. 
У извештају се наводи да је током 2017. 
године општина Ћуприја закључила два 
уговора о сарадњи са Комесаријатом за 
избеглице и миграције Републике Србије 
на реализацији помоћи за стварање и 
побољшање услова становања породица 
избеглица и интерно расељених лица, кроз 
куповину кућа са окућницом и помоћи у 

грађевинском материјалу. За реализацију 
помоћи Комесаријат је општини доделио 
укупно 6 650 000 динара.
На основу добијених информација са 
терена, процена је да општина Ћуприја 
има потребу за куповином шест сеоских 
домаћинстава за решавање стамбеног 
питања избеглих лица.
Општина Ћуприја је до сада закључила 
уговор о купопродаји непокретности којим 
је породици избеглог Митра Николића 
решено стамбено питање.
До краја године за избегла лица биће 
купљене још две куће, а током наредне 
године још три зидана и два монтажна 
објекта, у којима ће бити збринуте 
избегличке породице решене да свој живот 
и рад наставе на територији општине 
Ћуприја.
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Примена нових одредаба Закона о становању

У ПОМОРАВЉУ НЕМА 
ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИХ 
БОГИЊА
Од 1. септембра до 31. октобра у 
Поморавском округу вакцинисано је 347 
деце. Имунизација се обавља континуирано, 
са различитим процентом обухвата, стоји у 
саопштењу ЗЗЈЗ “Поморавље”, које су  су 
потписали окружни координатор Центра 
за контролу и превенцију болести др 
Ивица Јоцић и начелник центра др Весна 
Стефановић.  
“На основу података о имунизацији 
различитих генерација и годишта, од 2003. 
до 2016. године, које смо добили од домова 
здравља свих шест општина округа, од 22 
990 обвезника невакцинисано је само 437 
деце, што је 2,06 одсто. У овом периоду 
13 739 обвезника, зависно од узраста, 
вакцинисано је са две дозе, а 8 602 једном 
дозом вакцине. Проценат вакцинисаних 
једном дозом за период од 2011. до 
2016. године је 90,83 одсто, а са две дозе 
за период од 2003. до 2010. године 97,3 
одсто”, наводи се у саопштењу, и додаје 
да је проценат обухвата првом дозом у 
2016. години 70,39 одсто, што је ниже од 
захтеваног обухвата од 95 одсто.
„Нижи резултати од захтеваних очекују се 
и у 2017. години, посебно због деловања 
антивакцинацијског лобија, који је свакако 
допринео и појави актуелне епидемије на 
Косову и Метохији и у централној Србији”, 
закључују челни људи Центра за контролу 
и превенцију болести у Заводу за јавно 
здравље “Поморавље”. Након појаве 
епидемије свакодневно се врши ревизија 
података из картона вакцинације, позивају 
и вакцинишу деца која нису вакцинисана.
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Музичка школа “Душан 
Сковран”

ДОНАЦИЈА ЗА 
ХАРМОНИКУ 
ИЗ АУСТРАЛИЈЕ
Када је на иницијативу Сузане Миленковић, 
диригента градског хора “Марги”, почетком 
маја организован донаторски концерт 
за куповину хармонике Музичкој школи 
“Душан Сковран”, нико ни слутио није да 
ће драгоцена донација стићи из далеке 
Аустралије. Снимак концерта пропутовао је 
15 000 километара, а апелу за прикупљање 
средстава за куповину вредног инструмента 
без оклевања одазвали су се чланови 
етно групе “Лазарикон” и хора при цркви 
Свети кнез Лазар из Сиднеја. Донацију је 
директору музичке школе лично уручила 
Драгана Милановић, Ћупричанка која већ 
годинама живи у Аустралији, која је, како 
каже, и сама некадашњи ученик ћупријске 
музичке школе, и то управо на одсеку за 
хармонику. 
“Тешко је изборити се са оваквом лавином 
емоција. Искрено се надам да ће вам 
ова донација бити подстрек за даље 
вежбање и уметничко усавршавање, а 
време проведено у овој школи, као и мени, 
остати у најлепшем сећању”, обратила се 
ученицима Драгана Милановић.

У име ученика и наставника захвалио се 
Горан Стаменковић, директор Музичке 
школе “Душан Сковран”, нагласивши да је 
свака помоћ за куповину професионалних 
музичких инструмента школи драгоцена.
”Оркестар хармоника један је од 
најуспешнијих у Србији. Наши ученици су 
својом марљивошћу и упорношћу доказали 
да успех може да се одсвира и на само 
једној професионалној хармоници коју 
школа поседује. Надам се да је ово почетак 
једне дивне сарадње којој ни океан неће 
моћи да стане на пут”, рекао је директор 
Стаменковић. 
Донацију је поред Музичке школе добио и 
градски хор “Марги”, као награду за своју 
упорност да у Ћуприји настави да негује 
уметност вишегласја.

СТАРО СЕЛО – СКРИВЕНИ 
БИСЕР НАДОМАК ЋУПРИЈЕ

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

На непуних двадесетак километара од Ћуприје, на питомим обронцима Кучајских планина 
окићеним тек покојом кућом и широким окућницама, лежи Старо село. Бројни материјални 
докази и писани трагови сведоче да је на овим просторима пре Косовског боја битисало 
преко 700 домаћинстава. Данас - једва тридесетак, од чега само четири живе током читаве 
године. “ Одселили се људи. Пусте куће као вејке. Нема деце. Рађају се тамо, у туђој земљи, 
и долазе само на ферије”, са сетом прича Драгиша Пауновић из Бигренице. “Пописмо кафу 
сад код комшије. Дошли му син, снаја и унуци из Швајцарске. Дан-два па одлазе. Мало је...”
По пространству Старо село највеће је село у централној Србији, а лепота нетакнуте природе 
пружа неограничени потенцијал за развој руралног, ловног и планинарског туризма. Од 
природних лепота посебно се издвајају извори пијаће воде којих има десетину, и пећине 
од којих су најпознатије Немањина, Печеканова и пећина у Зубрави.

 
“Некако нас је сама природа закрилила. Није било пута, па су нас тако сви заобилазили. 
Долазе ловци, планинари и бајкери. Наши су већ одавно свуда разасути по белом свету, 
ал’ кажу кад остаре вратиће се у завичај. Од ове лепше лепоте нема”,  почиње причу о 
свом завичају Славко Котроманац из Бигренице. “Ови су простори одвајкада били густо 
насељени. Доста је писаних докумената који датирају још из турске владавине, а од 
грађевина остали су сачувани бунар и остаци турског бункера. Надомак села налазио се 
рудник који је некада радио са најбољом технологијом. Сада је напуштен.”
У срцу Старог села школа и кафана. Ова друга некада је била затвор, па продавница, па 
кафана, сведоче мештани. Данас зубу времена одолева још само покоји зид, опасан 
пузавицама и густим растињем, са остацима камена, печене земље и дрвених гредица.    
Колико је зграда школе стара нико са сигурношћу не зна да каже. Подаци кажу да је 1850. 
године прва женска генерација похађала ову школу, те да је у то време ово била једна 
од најлепших школских грађевина са учионицом и обавезним стамбеним простором за 
учитеље. Школа је сазидана од меког камена који су мештани доносили са брда изнад села, 
облепљена црвеним песком и кречом. “Да се притегне и среди, да раскрчимо пут, и ето 
лепоте кад на лето сви дођу”, каже Драгиша Пауновић.
На улазу у зграду трошна табла са називом школе која подсећа да је овде пре много 
година неко срицао прва слова. У невеликој учионици време као да је стало. Зелена табла, 
рачунаљка, вежбанке са писменим задацима и стара бубњара у углу. Од крова ништа 
остало није. На простору Старог села ово је једини објекат јавне намене. Жеља мештана 
да од даљег пропадања сачувају зграду своје школе наишла је на подршку локалне 
самоуправе, те су заједничким снагама кренули у реконструкцију објекта. “Определили смо 
средства да у првој фази санирамо комплетну кровну конструкцију и сачувамо објекат од 
даљег пропадања. Наредне године определићемо средства за наставак санације, а жеља 
мештана је да овај објекат буде место сусрета свих оних који су одавде отишли у свет”, каже 
Бранимир Тазић, председник СО Ћуприја. 
“Ови простори, специфични по својој изворној лепоти и посебности, велики су потенцијал 
за развој туризма, а овај објекат у будућности може да послужи као планинарски дом 
или информативни центар где ће туристи оријентисани ка природи попут бициклиста, 
планинара, авантуриста моћи да добију све потребне информације о пространству које 
походе”, наглашава Бранко Милојевић, помоћник председника општине Ћуприја. 
“Нетакнута природа, чист ваздух и многобројни извори пијаће воде не мањкају Старом 
селу. Мањка им људи, мањка и деце. А и они који су остали тешко да ће овом лепотом 
заменити градски асфалт”, закључује Славко Котроманац.
И тако тече живот у Старом селу. Од ферија до ферија. А ко је макар једном походио ове 
крајеве сложиће се да Старо Село има шта да понуди свету, и да му је потребно врло мало 
да би се за њега чуло и ван граница општине Ћуприја.
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ПЕВАЛИ ДА ИХ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ

РЕКОРДАН БРОЈ АУТОРА И РАДОВА

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА
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Шесту  годину постојања и рада дечији хор “Дар” обележио је 
слављеничким концертом под називом  “Певај да те цео свет 
разуме”. У складу са концертном крилатицом “даровци” су 
ћупријску публику повели на једночасовни пут око света, показавши 
умешност интерпретације песама на различитим језицима, а 
концерт су својом музичко-сценском изведбом употпунили 
чланови вокалног састава „Simply“.
 Под диригентском палицом Маје Нешић хор “Дар” постао је 
препознатљив по лакоћи певања и маштовитом сценском наступу, 
а право признање за предан рад и неговање дечијег вишегласја су 
бројне награде на фестивалима у земљи и иностранству. 
“Ове године смо јако пуно радили. Сада је дошло време да 
се фокусирамо на припреме за будућа такмичења, да се мало 
вратимо увежбавању технике певања и да утврдимо такмичарски 
репертоар. Што се тиче оваквих концерата, ми у понуди имамо и 
наш ауторски мјузикл „Звонило је“, тако да су у наредном периоду 
у плану наступи ван граница Поморавља“, објашњава Маја Нешић.
Ова концертна активност део је пројекта реализованог уз подршку 
Министарства културе, са циљем да се деца упознају са светском 
културолошком разноврсношћу, а самом наступу у сали ШОМО 
„Душан Сковран“ претходиле су вишемесечне припреме и 
радионице. Позив за нове чланове стално је отворен.

„Рекла бих да позив за нове чланове тек сада важи у правом 
смислу те речи, јер сада има довољно времена да им се 
посветим. У периоду од новембра до маја се обично „глача“ 
репертоар и ради на финесама, тако да је управо сада права 
прилика да нам се придруже сви они који то желе, закључила 
је Маја Нешић.

Ликовно стваралаштво у Ћуприји је веома богато, разноврсно и 
са дугом традицијом. Та чињеница навела је неколико локалних 
уметника да неформална дружења  претворе у клуб који ће 
окупљати управо завичајне уметнике и омогућити им да своје 
радове прикажу јавности. И тако већ осам година расте квалитет 
приказаних радова, клуб се шири и броји све више чланова. 
На изложби која се по традицији приређује у првој половини 
новембра, ове године изложено је 60 радова 42 аутора. Највише 
до сада.
“Приметно је да су аутори истрајни на свом путу. Доминантна 
одлика овогодишње изложбе је различитост. Присутне су 
реалистичке тенденције, док неретко, ауторов израз односи 
победу над натуралистичким преношењем виђеног. Од стрпљивог, 
послушног киста, до разуздане четке, од лазурног до такталног 
наноса боја, од загаситог до експлозивног колорита”, записала је у 
каталогу ликовни критичар Александра Јовановић. 
„Зидови и простор галерије музеја “Хореум Марги - Равно” постају 
тесни за број  и формате изложених радова. Ова чињеница радује, 
а посебно то што уметници спремају своја дела баш за годишњу 
изложбу клуба”, каже председник клуба и директор музеја Новак 
Новаковић.
Саша Благојевић, уметнички фотограф, од недавно је Ћупричанин 
и први пут излаже. Он каже да му је јако драго што је његов рад 
примећен и уврштен у изложбу. “То је велика сатисфакција за сваког 
ко се уметнички изражава, а нема могућности да његов ради види 
шира публика. Оваква окупљања су добра за размену мишљења, 
искустава и сарадњу.”
Иако је дуго присутан на ћупријској ликовној сцени као сликар и 
скулптор, и Радомир Лале Јовановић први пут је широј јавности 
приказао своја дела. По избору председника клуба Новака 
Новаковића Лале се представио са две скулптуре. И поред оволиког 
броја аутора и радова, он каже да у Ћуприји има још уметника 
чија дела нису „угледала светлост дана”. “Ћупријски уметници 
пробудили су се и активирали захваљујући несебичном раду и 
залагању Новака Новаковића, који је покренуо лавину ликовног 

стваралаштва у Ћуприји.”
Славиша Добросављевић Руле је присутан од прве заједничке 
изложбе завичајних уметника. Он каже да овакве манифестације 
треба подржати и дати им још више простора како би локални 
уметници свих генерација, профила и образовања могли да 
прикажу своје радове.  
Овогодишњи добитник плакете Завичајног клуба ликовних 
уметника Ћуприје је РТВ “Поморавље”. У образложењу се наводи 
да ова локална медијска кућа од свог оснивања професионалном 
презентацијом доприноси популаризацији ликовног стваралаштва 
и повећању посећености свих догађаја које музеј “Хореум Марги 
- Равно” организује.

ПОСЕЋЕНОСТ ДОГАЂАЈА У МУЗЕЈУ
Догађаје у музеју “Хореум Марги - Равно” током ове године до 
сада је видело преко пет и по хиљада посетилаца. До краја године 
остале су још две изложбе, па ће и та бројка бити премашена. То 
је рекордан број од како се у последњих неколико година води 
евиденција. Апсолутни рекордер је мултимедијална изложба 
Надежда Петровић, коју је за само двадесетак дана видело скоро 
2000 посетилаца. Поређења ради, читава годишња посећеност 
музеја из 2013. била је мања него посећеност овог догађаја. 

Хор „Дар“ за свој шести рођендан публици даровао ефектан мултимедијални наступ
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Годишња изложба радова чланова Завичајног клуба ликовних уметника Ћуприје
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Колумна: пише Синиша Милутиновић

У ПРОДАЈНОЈ МАГЛИ
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Пре тридесетак година  локални продавац 
штофа, у мом родном граду, витлао је метром 
по радњи, и објашњавао муштеријама, ко је, 
одакле је кренуо, и како је успео. Зарађујући 
на вештачким несташицама и ковитлацу 
инфлације за време Милке Планинц и 
осталих ликова у време пројек(а)та дугорочне 
економске стабилизације,  убеђен да је 
паметан, сачекао је прву транзицију, почетком 
90 их, коју је преживео на бази залиха новца 
коју је имао. Ову другу није.
Док су референти набавке и продаје одлазили 
у историју, рађали су се нови продајни 
гладијатори. Од старих су се разликовали по 
имену, по стајлингу, па начину размишљања, 
говору, мимици. Везани за капиталистички 
модел, нападали су тржиште свим 
расположивим средствима гледајући пре 
свега да купац тј потрошач буде задовољан.
Ово свакако није било случајно јер су све књиге 
писале да је дошло такво време да је потрошач 
краљ.  Лојалност потрошача је подробно 
анализирана, па је пак констатовано да су 
људи лојалнији пасти за зубе, него брашну, и да 
теже мењају први производ него други.Вешти 
продавци су годинама обигравали око купаца, 
и са посебном пажњом се слушала реакција о 
самом производу. Па ипак, за овим продајним 
временима данас жале и купци и продавци. 
Шта се у међувремену десило?Данашњи 
продавац често ће Вам понудити преваран 
производ, -без припремљене одбране 

кад га будете открили. Под плаштом 
смањења цена, често се крију  велика 
повећања. Чини се да никад није било 
неквалитетнијих продаваца. Сијасет 
људи продаје производе које суштински 
не разуме. Нити се труди да их разуме. 
Подпитања су им мрска.
Кад једном продају не интересују 
их даље потребе купца у вези тог 
производа. Рекламација је постала 
смртни непријатељ продаје, а не 
корективни фактор. Има и оних који теже 
да само једном продају и никад више. 
Све их више има и све су агресивнији.
Негде у дубини душе продавци 
смождени таргетима и егзистенцијалним 
мукама све више играју на кратак рок. 
Економија убрзања узима свој данак. 
Купци природно желе да плате што 
мање, а да добију што више. И све више 
се жале, да било колико да плате, не 
добију оно што мисле да им припада.
Негде на дуги рок сви губе, али је дуги 
рок  све више фикција. У продајној 
магли побеђиваће они који успеју да 
при смањеној видљивости дају гол.
У утакмици где се не зна ку је прекупац, 
ко накупац, ко извођач, а ко подизвођач 
шестог извођача, опстајаће они који 
имају компаративне предности. Другим 
речима искуство које је употребљиво.
Ономад, су студенти хрлили на 

факултете, не би ли постали академски 
грађани. Данас са изузетком неколико 
факултета, сви остали нападају будуће 
конзументе универзитетског садржаја, на 
трећој или четвртој години средње школе. 
И објашњавају им зашто су баш они право 
место за њихов даљи развој.
Све тече и све се мења.
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ДА ЛИ ЗНАТЕ?
• До 12 децембра текуће године 
стамбене заједнице морају да се 
региструју или     пререгиструју код 
локалне самоуправе
• Систем ПДВ-а је неспојив са 
паушалним опорезивањем
• Закон о банкама дефинише да 
само банке дају кредите, а закон о 
облигационим односима дефинише 
тзв алтернативно задуживање
• Повећање основног капитала је 
неопорезиво
• Здравствене установе се уписују у 
судски регистар а не у АПР
• Представништва се не могу бавити 
профитним активностима
• На донације у новцу се не плаћа 
ПДВ, а на донације у роби се плаћа
• ПДВ углавном поништава порез на 
пренос апсолутних права
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Одиграно је последње јесење коло у Зони 
“Запад”. Ћупријски клубови “Морава 1918” 
и “Јединство” зиму ће провести у доњем 
делу табеле.
Зашто је резултат такав - има много разлога, 
кажу актери. Међутим, слажу се да је могло 
боље, јер се пре свега на домаћем терену 
играло лоше и изгубљени су бодови на 
које се рачунало. Председник “Мораве 
1918” Дејан Настов каже да је релативно 
задовољан постигнутим успехом и очекује 
да ће после зимских припрема ствари доћи 
на своје место, и да “Морава” неће имати 
већих проблема да задржи зонашки статус.
“Након слабо одрађених летњих припрема 
ушли смо неспремни у првенство и изгубили 
неколико важних утакмица. Посебно боле 
порази на домаћем терену. Након тога 

имали смо смену једног тренера, а затим 
и другог, тако да је 12. место на табели са 
14 освојених бодова солидан резултат и 
могу да будем релативно задовољан.”
Он је истакакао како очекује да ће зимске 
припреме бити обављене ван Ћуприје, 
и да ће то помоћи стицању потребне 
кондиције и физичке снаге за наставак 
првенства. Уз неколико појачања Настов 
мисли да “Морава 1918” неће имати 
проблема да очува зонашки статус, што је 
и примарни циљ.
Мијатовачко “Јединство” се после пораза 
“код куће” од “Копаоника” из Бруса са 2:1 
нашло у још горој ситуацији јер ће зиму 
провести на претпоследњем, 15. месту на 
табели, са само 11 бодова.
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Одиграно последње коло у Зони “Запад”

Порази “код куће” од Лугомира, односно Копаоника са по 2:1, 
поставили ћупријске клубове да у доњем делу табеле чекају 
пролеће

“Ћупричани воле “Соколски дом” и због 
тога је наш задатак да о том објекту 
посебно водимо рачуна. Током године 
реновирана је унутрашњост, а нова 
фасада привукла је пажњу пролазника. 
Нема особе која није приметила ново 
рухо зграде иза које је већ 80 година 
постојања”, каже Иван Алексић, директор 
Установе за спорт спортски центар “Ада”.
“Очекујемо да следеће године комплетно 
реновирамо спортске терене, чиме ће 
“Соколски дом” поново заблистати пуним 
сјајем и бити место важних спортских 
догађаја за Ћуприју и околину”, закључио 
је Алексић.

Јесењу полусезону у Поморавској окружној 
лиги ОФК “Батинац” је завршио на деветом 
месту са шест победа, три ремија, и 
шест пораза. Батинчани су постигли 18, а 
примили 19 голова, и са 21 бодом дочекаће 
пролећни део првенства.
“Нисмо редовно тренирали и то се 
одразило на резултате. Реално, могли 
смо да будемо боље пласирани. Били 
смо бољи у мечевима са “Напретком” из 
Златова, “Братством” из Медвеђе, као и 
против “Земљорадника” из Стриже, али 
нисмо реализовали бројне прилике. Са тим 
бодовима били бисмо на другом месту. 
Циљ нам је да се са три-четири појачања 
домогнемо другог места, које води у бараж 
за Зону. Треба нам “гол играч”, закључио је 
Жижа Радивојевић, тренер ОФК “Батинац”.

БАТИНАЦ 
РАЗОЧАРАО

Окружна поморавска лига

ЗА НОВИХ 80 
ГОДИНА

Соколски дом
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Драган Здравковић, легенда југословенског, 
српског и ћупријског спорта у ваком смислу, 
не воли публицитет. Све што је имао да каже 
док је био активан атлетичар говорио је на 
стазама широм Европе и света. Данас, као 
спротски радник и тренер, опет говори само 
делима. Поред руковођења ОАК “Морава” и 
тренерским позивом Здравковић је тренутно 
на челу Спортског савеза Ћуприје. Повода за 
овај разговор је било много, а популарни 
Цале се врло радо одазвао позиву да прича 
за Поморавски гласник, јер он говори само 
када има шта да каже. Желео је Цале да се 
похвали својим пуленима, признањем које 
је добио од Европске атлетске федерације 
за регионални развој атлетике и чланством 
у стручном штабу Атлетског савеза Србије за 
средње и дуге пруге. 
Спортски савез Ћуприје био је учесник Сајма 
спорта Спортског савеза Србије. Дивна 
прилика за размену мишљења, искустава, 
виђење са колегама и промовисање Ћуприје 
и ћупријског спорта у престоници. “Лепа и 
потребна манифестација”, каже Здравковић. 
“Нама је пуно значила јер смо се видели са 
људима из савеза, чули и видели новости, 
промовисали мало Ћуприју и лепо се 
провели. Оно што нас очекује до краја године 
је изборна Скупштина Спортског савеза, па 
ћемо се и тамо појавити, као саставни члан 
ове велике организације”, каже Здравковић.  
Спортски савез током 2017. имао низ 
активности различитог карактера. 
Њихов циљ је био промовисање спорта, 
такмичарског духа и здравог начина живота.
Драган Здравковић: Све је то лепо али 
је фалила масовнсот. Зашто нема више 
публике, зашто Ћупричани више не 
учествују манифестацијама које не траже 
никакво ангажовање, већ је у питању 
само дружење и забава? А било их је, од 
фитнеса, јоге, аеробика, преко “футскоцки”, 
школе пливања, дружења у, како га деца 
назваше “Моравском рају”, баскета “Три на 
три”, “Субић турнира”, купа “Виола 035” и 
других догађаја које смо самостално или у 
сарадњи са клубовима организовали, све до 
“Бициклијаде” која, ето, из године у годину, 
постаје све масовнија. Морам да напоменем 
да је све то што радимо преко лета је на 
добровољној и воленторској основи. Остаје 
нам да се надамо да ће наши суграђани 
препозанти нашу жељу да им се и на овај 
начин приближимо и поделимо са њима 
радост дужења, игре и забаве, бар у летњем 
периоду. 
Питали смо Здравковића кава је сарадња 
са осталим клубовима који су чланице 
Спортског савеза?
Драган Здравковић: Сарадња је добра али 
би могла да буде боља. Функционисање 
клубова, масовност и резултати долазе на 
основу рада и ангажовања. Проблем је 

финасирање. Сви они се највећим делом 
финансирају из буџета општине на основу 
пројеката које кандидују. Нажалост, многима 
је то и једини извор прихода. Значи, мора 
много више да се ради, тренира, такмичи, 
праве добри резултати како би се можда 
придобила наклоност спонзора и приходи 
били већи. Жао ми је што већина клубова 
због тога не напредује већ стагнира или чак 
пропада. Ту Спортски савез не може много 
да помогне. Мислим да се пре свега деца 
на баве довољно спортом. Значи, фали 
масовност, односно популаризација спорта 
и физичке културе. Све то креће из школе. 
Мислим да у школама мора много више да 
се ради са децом. Ту долазимо до једног 
парадокса. Наиме, никада боље резултате 
нисмо имали на школским такмичењима 
републичког нивоа него током 2017. године. 
Освојили смо пет медаља: три су однели 
атлетичари и две пливачи. Рукометаши 
су дошли до завршнице али нису узели 
медаљу. Нажалост, то је мало. Шта је 
проблем? У све спортове укључена су мање-
више иста деца.  
И поред критика упућених настави физичког 
васпитања у школама, Спотски савез чини 
велике напоре да се школски спорт подигне 
на виши ниво и у вез с тим направљена је 
одлична сарадња са Одсеком за школски 
спорт Србије.

Драган Здравковић: За школски спорт је 
задужена Снежана Јовановић и она то 
добро ради. Успостављена је одлична 
сарадња са Одсеком за школски спорт, 
они су препознали наш рад и труд па већ 
некоилико година у назад организујемо 
међуокружна такмичења. Радићемо то и 
даље и подизаћемо на све виши ниво, али 
то није само до нас већ и до школа. 
Оно што је добро за школски спорт јесте 
реализација пројеката које организује 
одсек за школски спорт Србије. Све 
што проценимо да је интересантно ми 
преузимамо и реализујемо. Пример је 
акција “Спот у школе”, па смо на основу тога 
добили опрему вредну 150 хиљада динара. 
Услов је био да она буде прослеђена школи 
која има салу за физичку културу. То је само 

ОШ “13. октобар”. Онда сам ја имао проблема 
да објасним другим двема школама да то 
није никакво протежирање већ чињеница. 
Направили смо договор па сада и деца из 
других школа могу да користе ове реквизите, 
ван редовних часова физичког васпитања.
Здравковићев терен је атлетика и ту се 
најбоље осећа, ради и преноси позитивну 
енергију на своје сараднике. Према његовим 
речима “краљица спортова” се из времена 
кака је он био активан спортиста до данас 
много променила. “Остали су, донекле, 
слични само тренинзи. Има много разлога 
зашто је то тако”, каже Драган Здравковић.
Драган Здравковић: Када сам пре неколико 
година преузео ОАК “Морава” имали смо 
само двоје чланова. Масовност и резултати 
су из године у годину расли, а поверење у 
атлетику се враћало. Ћуприја и наша Улична 
трка су поново у центру пажње спортских 
збивања. Данас имамо десетак деце која 
наступају на свим такмичењима републичког 
карактера и резултати су почели да долазе. Уз 
то имамо и двојицу репрезентативаца, Ђорђа 
Миладиновића и Алексу Милановића. Поред 
њих ту је и Срећко Милановић а успехе ниже и 
Алекса Томић. Има и неколицине млађих који 
својим радом и залагањем крче себи пут од 
школских до републичких такмичења. Могу 
слободно да кажем да нам је 2017. година 
најуспешнија у последњих тридесетак година. 
На државним такмичењима наши атлетишари 
освојили су преко 20 медаља. 
Што се Уличне трке тиче, могу да кажем да је 
наша трка по организацији и озбиљности којој  
се прилази проглашена за најбољу у Србији и 
пример како треба организовати такмичења 
оваквог типа. Признање је дошло од Атлетског 
савеза и нама је драго због тога. Томе нисам 
допринео само ја већ читава екипа људи која 
ради са мном али и општина као покровитељ 
манифестације.  Сваке године имамо 
спортисте промотере, бивше или активне, 
без обзира о ком се спорту ради и то из свих 
земаља бивше Југославије. Раније су нам 
долазили Словенци, сада су ту Хрвати, а звали 
смо и Македонце, који ове године нису могли 
да дођу, али су обећали да ће доћи следеће. 
Чиме ја нисам задовољан? И ту нам фали мало 
масовности. Некада је била пракса да школе 
доводе читава одељења да учествују у трци. 
Тако се популарише атлетика а и прилика је за 
нас да неку од талентоване деце издвојимо и 
доведемо у клуб. Данас, нажалост, тога нема.
Ћуприја постаје центар регионалног развоја 
атлетике и изградњом атлетске дворане и 
стадиона читава армија будућих великих 
шампиона слиће се у наш град, па ће сви 
они несметано моћи да раде и у зимским 
условима, када је најважније остати у тренингу 
и кондицији. 

Драган Здравковић: “Најуспешнија сезона ОАК “Морава” у последњих тридесетак година”

фото:  ОАК “Морава“
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РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ КОД ОСНОВАЦА

Заједничком акцијом “Србија шума” и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја почело је пошумљавање голети 
широм Србије, с циљем подизања еколошке свести код деце 
школског узраста. На теренима Шумског газдинства “Јужни Кучај” 
у околини Сисевца, ученици седмог и осмог разреда Основне 
школе “Вук Караџић” засадили су 700 садница црвеног храста на 
површини од 20 ари. Акцију је подржала и општина Ћуприја. 
“Наш задатак је да подржавамо и помажемо овакву врсту акција, 
јер оне за циљ имају развијање еколошке свести код деце 
школског узраста и пропагирају рад на терену. Ако желимо здраво 
и образовано потомство морамо им пружити могућност да сами 
увиде важност заштите животне средине. Сигуран сам да ће ове 
девојчице и дечаци за неколико година долазити да обиђу стабла 
која су засадили и о томе причати својој деци. Тако се значај 
очувања природе преноси са колена на колено”, каже Ђорђе 
Нешковић, општински већник задужен за просвету. 
У Основној школи “Вук Караџић” раде еколошка и планинарска 
секција. Према речима директорке школе Весне Вијоровић, школи 
и њеним ученицима указана је част што су баш они одабрани да 
учествују у акцији “Будућност гради, учи и сади”. “Ученици су 
показали велико интересовање за значај пошумљавања голети. 
Тако су на терену добили могућност да покажу све што су научили 
у школској клупи и у секцијама”, каже наставница биологије 
Слађана Велимировић.
Према речима представника Министарства просвете Владимира 
Кнежевића, акција је почела у Власотинцу и заслужује много већи 
публицитет, пре свега због њених учесника, односно ученика 
виших разреда основне школе, ради подизања еколошке свести 
и препознавања значаја очувања природе код деце тог узраста.
Ненад Јефтић, директор Шумског газдинства “Јужни Кучај”, 
нагласио је да смо сви заједно на веома важном задатку - да 
покажемо јавности колико нам је стало до очувања природе, 

екосистема и шума. “У то ћете се уверити сами када за десетак 
година обиђете овај терен и видите колико је ова шума порасла 
и колико значи природи”, поручио је директор Јефтић младим 
горанима.

Веома занимљиво предавање свим учесницима ове акције одржао 
је Звонимир Баковић, руководилац Одељења за гајење шума. 
“Шуме заузимају једну трећину укупне површине земљине кугле. 
Такав је однос и у Србији. Шуме су увек биле савезник човеку.” 
Он је подсетио на велико пространство шума којима је некада 
обиловала Србија, што је забележено у многим путописима. Евлија 
Челебија је у 17. веку, обилазећи рашку област, забележио како 
већ данима путује кроз “море шума”, а један француски путописац 
и књижевник, путујући од Београда према Крагујевцу два века 
касније, записао је како већ три дана јаше коња кроз “море 
храстових шума”. “Површине под шумама су се смањиле”, рекао 
је Звонимир Баковић. Он је подсетио да је 1953. године забележен 
еколошки минимум, да би се од тада до данас површине под 
шумом обнављале и бележе констатан раст.
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Акцијом под називом “Будућност гради, учи и сади” засађено 700 садница црвеног храста на 
површини од 20 ари

Пошумљавање терена у близини Сисевца

Рад и залагање Драгана Здравковића на популаризацији и 
регионални развој “краљице спортова” препознала је Европска 
атлетска федерација и доделила му признање управо за резултате 
постигнуте на том пољу. У исто време стигло је још једно признање. 
Постао је члан стручног штаба Атлетског савеза Србије у коме ће 
бити задужен да прати рад средње и дугопругаша. Можда ће баш 
Цале успети да “изгради” свог наследника. Он је скорман и каже 
да су сва ова признања заслуга читавог тима и да ништа не би 
могао сам. 
Рад, рад и само рад. Драган Здравковић је почео да се бави 
атлетиком са 17 година и по сопственом признању највише 
је волео да тренира. “Трке су нешто што логично долази као 
провера вашег рада на тренингу”, каже велики Здравковић.  
Његов пријатељ проф др. Марцел Вучетић је за Цалета рекао да 
уз Предрага Мељњака никада пре, а ни после, није видео бољу 
технику трчања. Томе је свакако допринео и рад са професором 
Александром Петровићем, чија искустава Здравковић сада 
примењује у раду са својим младим атлетичарима. Да није било 
великог рада и велике жеље не би, почетком осамдесетих година, 
“пао” и  светски рекордер, тада неприкосновени Себастијан Коу. 
Десило се то 1983. године у Лондону, на “Кристал Палас” стадиону, 
где је и Вера Николић побеђивала и постаљала рекорде. Ова трка 
обележила је Здравковићеву каријеру.  Резултат од 3.35.23, тада 

светски вредан, и данас је за многе недостижан. Исти је случај 
и са Здравковићевим државним рекордом на 1.500 метара, од 
3.34.85. Нико му се још увек није ни приближио! Популарни Цале 
је поставио још један за данашње услове фантастичан резултат, на 
три километра од 7.40.49.  

Ћупријски млади атлетичари имају од кога да уче. Потребно је 
само да вредно раде и верују у себе.

фото:  “Србија шуме“



Овај медијски пројекат је суфинансиран средствима Општине Ћуприја.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 

ставове органа који је доделио средства.

БУДИТЕ ДЕО НАШЕ ПРИЧЕ, А МИ ВАШ САРАДНИК НА ПУТУ УСПЕХА
Маркетинг служба: 035/88-71-240
e-mail: marketing@rtp.rs

ЈЕДИНИ БЕСПЛАТНИ 
ЧАСОПИС У ПОМОРАВЉУ


