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Реч уредника

Јануар нас је обрадовао скоро пролећним температурама а Ћуприја је прошлогодишњу титулу 
једног од најхладнијих градова заменила са пролећних 16 степени. У том духу у јануарском 
Поморавском гласнику доносимо Вам фоторепортаже Светосавских свечаности у вртићима и 
школама и Богојављенско пливање за часни крст на Великој Морави. Зашто Ћуприја треба да буде 
здравствени, привредни и спортски регионални центар говори др Светлана Николић Павловић, 
народна посланица у Скупштини Републике Србије. Протојереј ставрофор Милија Ђуричић, 
старешина цркве Светог Георгија у Ћуприји о вери, саборности и миру. 

У Новој години окрените нови лист али останите на страницама Поморавског гласника! 

Ми смо и даље они које прве разграбе!
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РПГ

Др Светлана Николић Павловић, народна посланица у Скупштини Републике Србије

ЗАШТО ЈЕ НОРМАЛНО ДА ЋУПРИЈА 
БУДЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР

дубиоза у овој установи. Дуг преко милион 
евра, велики број запослених који немају 
шта да раде, речју - расуло. Морали смо 
да кренемо испочетка и сигурна сам да ће 
највећи део проблема Дома здравља бити 
решен у овој години. За то ће се стећи услови 
обједињавањем примарне и секундарне 
здравствене заштите. 

СПОРТСКИ КОМПЛЕКС
За пар година Ћуприја ће поново постати 
атлетска база Србије, само што ће овај пут 
уз атлетске рекорде и шампионе град имати 
и конкретну корист. Довољно је погледати 
пројекат, па видети да је изградња покривене 
атлетске дворане и атлетског стадиона 
толико значајна инвестиција за Ћуприју, да 
бих је упоредила са  изградњом фабрике 
шећера пре више од једног века. Као што је 
некада фабрика шећера променила слику 
Ћуприје, тако ће овај велелепни спортски 
комплекс променити данашњи изглед града. 
Довољно је само замислити да ће значајан 
атлетски свет из Србије и региона  долазити у 
Ћуприју на припреме и такмичења, па стећи 
слику о важности и значају ове инвестиције. 
Још важније од економског аспекта је то што 
ће идеални услови за бављење спортом и 
само присуство познатих спортиста привући 
будуће генерације да себе потраже у спорту 
и физичкој активности.

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
С обзиром на то да је превасходно 
пољопривредни крај, Ћуприја се и у оним 
лепшим временима није могла похвалити 
развијеном привредом, али је бесмислена 
приватизација уништила и то мало што је 
вредело. Требало је почети од нуле и СНС се  
спремно прихватила тог  посла. За три године 
је направљена индустријска зона, купљен 
простор некадашњег Графичког предузећа 
“Младост” и отворене две фабрике. У овој 
години, захваљујући доброј пословној 
клими, биће изграђене четири фабрике које 
ће упослити 500 радника, али је процена 
кинеских инвеститора да ће укупна вредност 
инвестиције у две индустријске зоне бити 
готово 150 милиона евра. И баш та, нова 
индустријска зона која ће се простирати поред 
аутопута, на потесу Добричево, отвориће 
велика врата привредног развоја Ћуприје. 
Са низом садржаја, шопинг центрима, 
забавним парковима и ресторанима биће то 
једна потпуно другачија слика Ћуприје која је 
и нама, њеним становницима, пре само пар 
година личила на заборављени град. 
Ја ту Ћуприју која је привредни, здравствени, 
спортски и културни центар већ видим, и зато 
је нормално да Ћуприја буде и регионални 
центар.

Ћуприја, уствари, и јесте центар. 
Географски - јер се у свом региону налази 
у центру, готово подједнако удаљена од 
свих градова округа, историјски - јер њено 
постојање враћа у најдаљу прошлост, 
здравствени - јер се најквалитетнији и 
материјални и људски ресурси здравства 
налазе у њој, спортски - јер највеће 
достигнуће српске атлетике и српског 
спорта уопште, светски рекорд на 800 
метара, своје корене вуче са атлетске 
стазе у Ћуприји. Наравно и културни 
центар, јер се најважнија културна и 
образовна установа у овом делу Србије, 
Школа за музичке таленте, налази баш 
у Ћуприји. Наводећи све ово не желим 
ни најмање да умањим компаративне 
предности других градова и општина 
у региону, већ просто да истакнем 
своје уверење да ће мој град у овој, и 
наредним годинама, искористити своје 
потенцијале и постати покретач развоја 
овог дела Србије. Како сам превасходно 
здравствени радник почећу од теме која 
ми је најближа - здравствена политика у 
општини.

ИНТЕРНИСТИЧКИ БЛОК
Општа болница у Ћуприји је по свим 
критеријумима најразвијенија здравствена 
установа у овом делу Србије, али су претходне 
деценије системског и систематског  
урушавања здравства оставиле трага и на 
нашој болници. Неке специјалистичке службе 
и услови у њима нису достојни времена у 
коме живимо. Наше упорно инсистирање, а 
под тим наше подразумевам и руководство 
болнице и руководство општине и себе као 
члана парламента, наишло је на разумевање 
у Влади Републике Србије и Канцеларији за 
јавна улагања. И овом приликом захваљујем 
се премијерки Ани Брнабић и директору 
канцеларије Марку Благојевићу. За изградњу 
новог интернистичког блока издвојено је два 
милиона евра, и кад буде завршен, нови 
блок ће под свој кров примити све ургентне 
службе, али и одељења у којима је лечење 
заиста било неусловно. Као кардиолог 
ја се у свим форумима, у контактима са 
надлежнима у Министарству здравља, али и 
у парламенту залажем да болница у Ћуприји 
добије ангио салу, јер то просто одавно није 
ствар престижа већ захтев времена. Познато 
је да су кардиоваскуларне болести најчешћи 
узрочник смртности, а Поморавски округ 
покрива подручје у коме живи више  од 200 
хиљада људи и који сваке године има 200 
нових пацијената са дијагнозом инфаркт 
миокарда. Цена троболитичке операције која 
се примењује код лечења ових пацијената је 
око 1000 евра, што значи да се сваке године 
само за лечење нових пацијената утроши 
200 хиљада евра, а толико кошта једна ангио 
сала. Важнија од свега је чињеница да ће 
ангио сала спасити десетине живота, а са тим 
се никакве цифре не могу упоредити.
Како је технолошки развој медицинске 
опреме исто тако брз, очекујем да наша 
болница добије нешто од дијагностичке 
опреме. Наравно да бих се као лекар 
највише обрадовала магнетној резонанци, 
али бих то ипак оставила надлежнима 
у министарству. Нагласила бих, када је 
о овоме реч, да здравствена политика 
Владе Републике Србије и Министарства 
здравља има само један аксиом, а он би у 
слободном преводу гласио: “Нема пречих и 
важнијих здравствених центара. Сви делови 
Србије морају да се развијају равномерно 
и изградња Клиничког центра у Нишу, 
најмодерније здравствене установе у овом 
делу Европе, је потврда таквог опредељења.”

ДОМ ЗДРАВЉА
Не могу да прескочим стање у Дому здравља. 
Кад је СНС пре четири године преузела 
власт у Ћуприји нико није ни слутио каква је 

Др Светлана Николић Павловић, народна посланица

фото:  приватна архива
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
Протојереј ставрофор Милија Ђуричић, старешина цркве Светог Георгија у Ћуприји

СВАКО КО ГРАДИ МИР У СЕБИ 
ДОЗВОЉАВА УСЕЉЕЊЕ БОГА У СЕБЕ 

поштујемо друге. И ако смо у позицији и 
могућности да помогнемо другоме. Ако 
нема мира и љубави све је пролазно. Томе 
нас је учио и Свети Сава. 
   
Поморавски гласник: Ћупричани свој мир 
налазе у храму Светог Георгија. Да ли га ту и 
налазе? Да ли је наша црква мала да прими 
све вернике, да ли има довољно свештеника 
и каква је организација у самом светом 
храму?

Отац Милија: Црква Светог Геогија постаје 
тесна за све Ћупричане, али и вернике из 
осталих средина који долазе код нас на 
богослужења. Наша жеља за изградњом 
још једне цркве у Ћуприји није нова. 
Нажалост, није било слуха ни разумевања. 
Постојала је бојазан да ће се изградњом 
друге цркве народ поделити. Међутим, 
нема подела нити их може бити. Погледајте 
где су Минелово и Тереково насеље, а где 
Ресавска улица. Раније се разговарало о 
могућности да се цркви додели плац на 
простору између Југословенске и Улице 
Краља Петра I, на такозваном “Славјанском 
парку”. Ми ћемо се обратити локалној 
самоуправи једним дописом у коме ћемо 
образложити сву потребу за изградњом нове 
цркве и затражити простор за њу. Локална 
самоуправа је и раније помагала цркву, а и 
данас то чини онолико колико је то у њеној 
могућности и на начин како је то прописано. 
Општина је издвојила средства за цркву у 
Иванковцу због њеног историјског значаја, 
а помоћ се огледа и у изградњи приступних 
саобраћајница до цркава у сеоским месним 
заједницама. 

Светосавље је наш пут са кога нема 
одступања. То је вера, то је саборност, то је 
поверење, то је поштовање, то је оданост, 
то је слобода, то је мир међу нама и у нама 
– овим речима поздравио нас је протојереј 
ставрофор Милија Ђуричић, старешина цркве 
Светог Георгија у Ћуприји.
Речи добродошлице унеле су спокој у помало 
нервозну екипу Поморавског гласника, која 
је дошла на заказани разговор са човеком 
који двадесетак година, путем Светосавља, 
сигурно води ћупријски свети храм и верни 
народ.
Интересовало нас је да ли се број Ћупричана 
(и не само њих) који редовно долазе у цркву 
повећао или је порта пуна и присуство 
литургијама веће само о празницима?

Отац Милија: Историја нас учи да “без невоље 
нема богомоље”. Помало и грубо, ја сам у 
суштини дао одговор на ваше питање. Човек 
је религиозно биће, без обзира у кога верује 
или у шта верује. Наш народ некада и залута. 
Досади му све у животу па можда и скрене са 
правога пута, али после неког периода он се 
враћа и почиње поново да размишља о свом 
духовном животу. Тако је било и са српским 
народом, гледајући кроз историју. После 
периода комунизма српски народ је почео 
поново да долази у цркву и да проналази 
себе у својој вери. Када би се говорило о 
броју, тачан податак је тешко утврдити и ми 
се не бавимо тиме. У цркви нема статистике, 
али се види значајно повећање броја грађана 
који посећују цркву. Човек и не мора да 
буде верник али свој мир може да пронађе 
у цркви. Када му је тешко, када остане сам, 
када је у проблемима којима, наизглед, нема 
краја нити решења, црква служи да пружи 
уточиште, заштиту и мир. Свако ко гради 
мир у себи дозвољава усељење Бога у себе. 
Хришћански је гледати на бољи свет, на бољи 
живот. Док год је жив, човек може исправљати 
себе. То важи за све нас, и то значи враћати се 
на пут правде, истине и вере, јер вера нас на 
то упућује.

Поморавски гласник: Сваке године 27. 
јануара српство слави светог Саву. То је 
скромни допринос незабораву дела првог 
српског просветитеља. Да ли је тај један дан 
довољан и колико црква помаже да народ 
схвати сву величину и значај светосавља?
 
Отац Милија: Дело светог Саве је немерљиво 
и његов значај за васколико српство је 
несагледив. Нажалост, наш народ још увек 
не познаје довољно Светог Саву и наш је 
задатак да кроз проповедање упознајемо 
народ са његовим делом и изведемо га на 
пут светосавља. Зашто? Зато што је Свети 
Сава у ранијем периоду био истиснут из 
памћења Срба. И то не једном. Многи су 
покушавали да нам наметну такав начин 
размишљања, што се види кроз историју, 
од Турака до периода после Другог светског 
рата. Црква се све време трудила да у 
народу задржи дух светосавља и сачува га 
од заборава. Нажалост, мали број људи је то 
слушао. Хвала Богу, поново је дошло време 
да изнова упознајемо Светог Саву. Сада је 
тај задатак пренет на вероучитеље, када су 
школе у питању. Међутим, треба знати да су 
нам црква, вера и светосавље помогли да 
се изборимо са свим недаћама кроз векове 
и останемо на овим просторима - кроз 
развијање свеопште културе, било да се 
ради о пољопривреди, занатству, трговини, 
писмености. Е ту се огледа сва величина 
дела Светог Саве, јер је он најзаслужнији 
за очување нашег народа, за његов развој 
и  напредак. Свети Сава нас је учио и миру 
и љубави. Најсветијим хришћанским 
особинама.  Христос је дао живот за друге. 
Од нас се то не тражи, али морамо да 

Црква се брине за спасење душа наших и наших тела 

фото:  screenshot

фото:  screenshot
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

“Једна од највећих части које човек у свом 
животу може да доживи је да доплива 
први до Богојављанског крста”, рекао је 
седамнаестогодишњи Ђорђе Милетић 
након што је изашао из хладне Велике 
Мораве са високо подигнутим крстом у 
рукама. Заједно са њим у реку су скочила 
још двадесетчетворица храбрих и одважних 
момака из Ћуприје и Параћина. 
Из године у годину ово својеврсно надметање 
бива све масовније, а највећа награда је 
доказати себи да се све тешкоће превазилазе 
када су у питању оданост вери и свом роду,  
говорили су пливачи док су међусобно 
размењивали честитке за остварени подвиг.
“Бог се јави! Ваистину се јави”, поздрављало 
се и отпоздрављало црквом светог Георгија. 
Литија је вијугала улицама Ћуприје све до 
моста на Великој Морави, одакле је крст 
спуштен у реку. Много се знатижељника 

окупило у Моравском парку да присуствује 
овом светом чину и уједно честита на 
храбрости момцима који су пливали за 
Богојављански крст.
У порти цркве најбржем међу најхрабријим 
пливачима заменик председника општине 
Илија Пауновић уручио је златник, дар 
локалне самоуправе који већ годинама 
израђује златара “Спасић”, а црква је 
свима поклонила иконе неких од највећих 
православних светаца у знак сећања на 
учешће у такмичењу које се не да поредити 
ни са једним другим.
Велики број грађана обрео се у порти цркве 
како би узео Богојављанску водицу, којом 
се ваља умити за здравље. Богојављање је 
један од 15 највећих хришћанских празника, 
а његов значај и симболика дубоко су 
урезани у ум и душу православних верника. 

РПГ

ЧАСТ НЕ ПОЗНАЈЕ ХЛАДНОЋУ
Ћупричанин Ђорђе Милетић први допливао до Богојављанског крста

и особине. За тај њихов подухват ми их 
награђујемо иконом, а општина победнику 
додељује златник. Шта је на тај дан још 
важно? Важна је литија. Проласком кроз град 
ми обавештавамо народ да је данас празник. 
Велики празник. Народ у миру одлази до 
цркве, слуша литургију, точи Богојављанску 
водицу, и с миром одлази својој кући.  

“Измиримо се. Пронађимо мир 
у себи. Без мира, све је празно. 
Живот ће нам бити лакши. Мирно 
ћемо спавати и радити свој посао. 
Доводите децу у цркву. Велика је 
одговорност и задатак родитеља да 
брину о духовном одрастању своје 
деце. Црква се брине за спасење 
душа наших и тела наших”, 
рекао је отац Милија на крају разговора, у 
обраћању верном народу. 

Поморавски гласник: Величина и значај 
првославне вере огледа се у њеној 
либралности, отворености, слободи коју 
пружа. Да ли се то види и у односу свештених 
лица са верницима и грађанством? Некада је 
један свештеник знао имена свих Ћупричана, 
знао шта их мучи, тишти, чему се радују. 

Отац Милија: Саборност је једна од 
најзначајних одлика православне цркве. 
Она окупља, повезује, уједињује. Тако је 
и данас. Црква је уз свој народ. Задатак 
свештеника је да увек изађе у сусрет вернику 
и пружи му благослов. Иако јесмо подељени 
по парохијама због величине простора и 
потребе да одговоримо на захтеве свих 
грађана, ми, свештеници, знамо како наши 
грађани дишу,  шта су им проблеми и чему 
се радују.  Ми улазимо у њихове куће, а врата 
цркве су за све њих увек отворена. Светимо 
водицу, крштавамо, венчавамо, исповедамо, 
причешћујемо или држимо опела.   

Поморавски гласник: Млади све више 
посећују цркву. Посвећени су вери, 
саборности, миру и светосављу. То се 
видело и на традиционалном пливању за 
Богојављански крст, које у својој суштини и 
изворности представља чин крштења. Шта је 
то што их доводи у цркву?

Отац Милија: Те младе људе одликују све 
високоморалне особине правих зрелих људи 
и треба се на њих угледати. Пошто је наша 
црква на обали реке, као и сам град, желели 
смо да асоцирамо на догађај са Јордана. Све 
више градова у Србији практикује пливање 
за Богојављански крст и то није никаква 
фанатична манифестација, нити она има 
изражени такмичарски карактер. Сви који 
скоче у воду за Богојављански крст имају 
само једно на уму, а то се могло чути и од 
њих: ЧАСТ! Они помажу један другоме, 
навијају један за другога, честитају један 
другоме. Испољавају све хришћанске врлине 



ЦИЉ СМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА И 
ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ
Национална алијанса за локални 
економски развој (НАЛЕД) одржала 
је годишњу конференцију на којој је 
представљена „Сива књига 10“ под 
називом „Правац реформи 2018“. Ова 
годишња публикација идентификује 
кључне административне препреке у 
пословању у Србији и даје конкретне 
предлоге Влади и надлежним 
институцијама за њихово превазилажење. 
НАЛЕД је и на овој конференцији уручио 
признање „Реформатор године“, које је 
додељено Душану Вујовићу, министру 
финансија.
Потпредседник Извршног одбора 
НАЛЕД-а Нинослав Ерић као приоритет                       

увођењу електронског архивирања 
пословне документације и изједначавању 
цена комуналних услуга за грађане и 
привреду.
Управни одбор НАЛЕД-а признање 
„Реформатор године“ доделио је Душану 
Вујовићу за, како је наведено, постигнуте 
резултате током 2017. године у домену 
сузбијања сиве економије, реформе 
непореских намета и стварања подстицајних 
услова за развој предузетништва. Кроз 
активности на реализацији Националног 
програма за сузбијање сиве економије 
и фискалну консолидацију министар је 
допринео да планови наплате пореза 
две године заредом буду премашени, уз 
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ДО НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ УЗ 
ПОМОЋ ДРЖАВЕ

РПГ

Расписан други јавни позив за набавку пољопривредних машина 

ИО НАЛЕД Н.Ерић: „Објавили смо 10. издање “Сиве књиге” и 100 препорука за Владу Србије“

фото:  НАЛЕД
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“Сиве књиге” за 2018. 
годину истакао је  
смањење пореза и 
доприноса на зараде, 
успостављање јавног 
регистра непореских 
намета, увођење 
електронске пријаве 
сезонских радника, 
унапређење уписа у 
катастар, а такође је 
потврдио да су чланови 
НАЛЕД-а увидели како 
у години пред нама 
треба радити и на 

остваривање буџетског суфицита који је 
оставио простор за финансирање мера 
економског развоја, стоји у образложењу 
одлуке о додели признања „Реформатор 
године“.

Да успостављање регистра 
непореских намета није циљ само 
НАЛЕД-а потврдио је и министар 
Вујовић у свом говору на годишњој 
конференцији Националне алијансе 
за локални економски развој.
“Циљ реформе непореских намета 
јесте да евидентирамо све таксе и 
накнаде, и привреди обезбедимо 
предвидивост пословања. 
Интензивно радимо на томе да 
Закон о накнадама усвојимо током 
ове године, и да будемо спремни 
за примену од 1. јануара 2019. 
године. Након тога припремићемо 
регистар свих намета који ће бити 
јавно доступан, и сваки инвеститор 
моћи ће да добије списак накнада 
које је обавезан да плати”, рекао је 
између осталог министар Вујовић, 
захваливши се притом на награди 
која је, према његовим речима, 
резултат тимског рада. 

Награда “Реформатор године” додељена министру финансија Душану Вујовићу

Том приликом пољопривредницима су 
детаљније објашњени услови учешћа, 
начини достављања понуда, израчунавање 
вредности ИПАРД подстицаја и принцип 
одобравања пројеката. Заинтересовани су 
такође могли да се информишу о потребној 
документацији, начину попуњавања 
формулара, као и процедури око исплате 
подстицаја. Власници пољопривредних 
газдинстава до сада су  у више наврата 
исказивали потребу за тракторима и 
прикључним машинама, а три газдинства 
са територије општине Ћуприја већ имају 
озбиљан статус, и са њима ће радити 
стручњаци из Регионалне агенције за 
развој Шумадије и Поморавља, које је 
у циљу едукације ангажовала општина 
Ћуприја. Рок за подношење захтева истиче 
26. фебруара. 

Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде расписало је до 
сада два јавна позива за подношење 
захтева за одобравање пројеката за 
ИПАРД подстицаје за инвестиције у 
физичку имовину газдинстава. Први 
јавни позив расписан је за набавку 
нове опреме , машина и механизације, 
а висина подстицаја је од 60 одсто до 
80 одсто, у зависности од тога да ли је 
подносилац млади пољопривредник, 
да ли се пољопривредно газдинство 
налази у планинском подручју, и да ли 
се инвестиција односи на управљање 
отпадом и отпадним водама. Износ 
бесповратних средстава у сектору воћа, 
поврћа и сектору осталих усева је од 
5.000 до 700.000 евра, а за сектор млека 
и сектор меса од 5.000 до 1.000.000 евра. 
Други јавни позив расписан је за набавку 

новог трактора са стандардним деловима, 
уређајима и опремом за извођење 
пољопривредних радова, укључујући 
припадајућу тракторску кабину.
Овим поводом у општини Ћуприја 
организовано је предавање о ИПАРД 
подстицајима коме су присуствовали 
власници регистрованих пољопривредних 
газдинстава са територије општине Ћуприја. 

фото: www.agrofin.rs
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Премијер Македоније Зоран Заев у пратњи 
Душице Перишић, извршне директорке 
Заједнице јединица локалне самоуправе 
Републике Македоније (ЗЕЛС), примио је у 
Скопљу делегацију Националне алијансе за 
локални економски развој Србије (НАЛЕД), 
коју су предводили Виолета Јовановић, 
извршна директорка НАЛЕД-а и Нинослав 
Ерић, потпредседник извршног одбора ове 
организације.
Како је истакнуто у саопштењу Медија центра 
Владе Републике Македоније, на састанку 
се разговарало о могућности да НАЛЕД 
прерасте у регионалну организацију чији би 
оснивачи биле владе у региону, а чланови 
институције и организације од значаја за 
пословно окружење на локалном нивоу. 
Главни циљ, стоји даље у саопштењу, било 
би успостављање регионалних стандарда 

за пословне инвестиције – повољног 
пословног окружења у југоисточној 
Европи, као и размена искустава и знања у 
циљу побољшања инвестиционе климе у 
општинама у региону. 
Ову иницијативу поздравио је премијер 
Заев и најавио даљу сарадњу у стварању 
регионалне организације која би се бавила 
економским развојем локалних заједница 
југоисточне Европе.
Српска делегација у Македонији бројала 
је деветнаест чланова, а у њој су, осим 
руководства НАЛЕД-а, били и представници 
Министарства грађевинарства, 
инфраструктуре и саобраћаја Републике 
Србије, па је примена електронских система 
у области грађевинарства и урбанизма, као 
тема, преовладавала агендом ове тродневне 
званичне посете Скопљу.

ДОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ 18. 
ГЕНЕРАЦИЈИ СТУДЕНАТА
Јована Стаменић, Миљана Миљковић, 
Соња Коновалов, Марија Миленковић 
и Стефан Мирчић најбољи су студенти 
Високе медицинске школе струковних 
студија. Најбоља међу најбољима, са 
просечном оценом 9,79 је Маријана 
Стојановић. Њима и осталим свршеним 
студентима 18. генерације полазника ове 
образовне установе уручене су дипломе и 
пригодне награде. 
“Драго нам је да смо протекле три године 
били део ове школе и што ћемо стечено 
образовање моћи да надоградимо кроз 
мастер студије или применимо у некој 
од здравствених установа у Србији”, кажу 
најбољи студенти школе. 
Сечењем славског колача у школи је први 
пут обележен Свети Сава, а свечаност су, 

поред многобројних званица, увеличали 
Дарко Лакетић, народни посланик и 
председник одбора за здравство Народне 
скупштине Републике Србије и Александар 
Мартиновић, народни посланик и 
професор на Високој школи у Ћуприји. Они 
су честитали студентима на приказаном 
знању и оствареним резултатима.
Посебно значајна за школу је 2018. година 
јер је јубиларна - двадесета. Наиме, 1998. 
уписана је прва генерација студената. На 
скупу је речено да је пред школом лепа 
перспектива, а да су свршени студенти 
високо стручни и цењени у установама у 
којима раде, што је најбоља препорука за 
све будуће студенте када размишљају о 
даљем школовању.

РПГ
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ОТВОРЕНА МОГУЋНОСТ САРАДЊЕ 
РЕГИОНАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја, био гост премијера Републике 
Македоније Зорана Заева 

фото:  screenshot фото:  НАЛЕД

ИСТОРИЈА ДОБРЕ 
САРАДЊЕ ДВЕ 
АЛИЈАНСЕ
У обе алијансе тврде да је 
њихова узајамна сарадња више 
него добра. Пре свега, истичу 
учесници разговора у Скопљу, 
сарадња између НАЛЕД-а 
и ЗЕЛС-а данас је посебно 
видљива у реализацији 
регионалног пројекта Програм 
сертификације општина 
са повољним пословним 
окружењем (BFC SEE – Business 
Friendly Certification in South 
East Europe). Овај сертификат 
подиже компаративну 
предност локалних самоуправа 
јер представља својеврсну 
гаранцију инвеститорима да 
општина (или град) пружа висок 
ниво услуга компанијама.

Свети Сава први пут обележен у Високој медицинској школи струковних студија

фото:  screenshot - Дарко Лакетић
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фото:  НАЛЕД
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ОДРАСЛИ ПУШЕ И МЕНЕ ГУШЕ
У Србији се сваког 31. јануара обележава 
Национални дан без дуванског дима 
активностима  којима се јавност 
упозорава на штетне ефекте употребе 
дувана и излагања дуванском диму. 
Овогодишњим слоганом „Одрасли пуше и 
мене гуше” сликовито је приказана стална 
експонираност не само најмлађе, већ и 
свих осталих категорија становништва 
дуванском диму, који садржи мноштво 
токсичних супстанци које угрожавају наше 
здравље
У свету тренутно има преко милијарду 
пушача, од који 80% живи у земљама са 
ниским и средњим личним дохотком. 
Светска здравствена организација указује 
на то да више од 7 милиона људи сваке 
године умре од последица коришћења 
дувана, од чега је 890.000 смртних случајева 
повезано са изложеношћу дуванском 
диму, а не са директном употребом 
дувана. Дуван је претња за сваку особу без 
обзира на пол, старост, расу, културни или 
образовни ниво. Употреба дувана погубна 
је по националну економију једне земље 
због пораста трошкова за здравствену 
заштиту и смањења продуктивности 
рада, повећава неједнакост у здрављу 
и погоршава сиромаштво - припадници 
најсиромашнијих слојева друштва на првом 
месту бирају да купе цигарете и самим тим 
им остаје мање новца за основне животне 
потребе као што су храна, образовање и 
здравствена нега. 
Изложеност дуванском диму узрокује 
бројне озбиљне болести, као што су рак 
плућа, инфаркт миокарда, мождани 
удар, срчана смрт, настанак и погоршање 
астме и других обољења дисајних органа. 
Деца изложена дуванском диму чешће 
оболевају од акутних и хроничних упала 
доњих респираторних путева, инфекција 
средњег уха и имају чешће и интензивније 
астматичне нападе. Изложеност дуванском 
диму представља професионални ризик 
за угоститељске раднике, те је и њима 
потребно обезбедити здраву и безбедну 
радну средину. 
Окружење без дуванског дима спречава 
започињање пушења и помаже пушачима у 
одвикавању, утиче позитивно на смањење 
разболевања и смртности због пушења. 
Обезбеђивањем простора без дуванског 
дима смањују се трошкови лечења особа 
које оболе због ове лоше животне навике, 
што је посебно важно за једну заједницу. Не 
постоји безбедан ниво излагања дуванском 
диму, па ефикасна заштита подразумева 
његову потпуну елиминацију из сваког 
затвореног јавног и радног простора, 

јер само окружење у коме 100%  нема 
дуванског дима може да заштити људе 
од погубног дејства састојака цигарета и 
продуката сагоревања дувана. 
Заштита становништва од изложености 
дуванском диму усвајањем и применом 
закона је једна од мера контроле дувана 
предвиђена Оквирном конвенцијом о 
контроли дувана Светске здравствене 
организације. Србија је ову конвенцију 
ратификовала 2006. године. Закон о 
заштити становништва од изложености 
дуванском диму је у Србији на снази од 
2010. године („Службени гласник РС”, бр. 
30/2010). Овај закон забрањује пушење на 
радном и јавном месту, као и у возилима 
јавног превоза, док је угоститељским 
објектима остављена слобода да се 
изјасне за  пушачку или непушачку зону.

Трећина пунолетних грађана Србије 
пуши свакодневно барем једну цигарету. 
Највећи проценат пушача (41%) се налази 
у старосној групи од 45 до 59 година, а 
највећи број свакодневних пушача (44%) 
је у категорији незапослених.
У Србији у мање од петине домаћинстава 
(16%) пушење није дозвољенo, док 
је у чак 39% домаћинстава пушење 
дозвољено у свим просторијама
Око три четвртине пунолетних грађана 
Србије, пушача и непушача, изложено 
je дуванском диму у кући пријатеља/
рођака (76%). Више од трећине 
становништва (34%) изјављује да је 
изложено дуванском диму и на послу 
упркос забрани пушења на радном 
месту, а 73% је дуванском диму изложено 
на местима на која излазе.
Велика већина њих (90%) је свесно да 
су пушење и дувански дим штетни по 
здравље и да пушачи треба да воде 
рачуна где ће запалити цигарету да не би 
угрозили здравље других људи, а нешто 
мањи проценат (86%) зна да је пушење 
значајан узрочник малигних болести, 
можданог удара и болести срца.
Већина становништва Србије (84%) 
подржава (у потпуности или углавном) 
примену важећег Закона о изложености 
становништва дуванском диму, а само 
11% становништва сматра да се овај 
закон у потпуности поштује.
Акцијом мерења крвног притиска 
грађанима на главном градском тргу, 
Завод за јавно здравље “Поморавље”, 
патронажна служба Дома здравља и 
волонтери Црвеног крста обележили су 
Национални дан без дуванског дима. 
Сваког 31. јануара већ 20 година широм 
наше земље овај дан се традиционално

31. јануар национални дан без дуванског дима

обележава са циљем подизања свести о 
штетности пушења као фактора ризика за 
многе хроничне незаразне болести попут 
срчаног инфаркта, рака плућа, болести 
других дисајних органа и можданог удара.
“Ове године Национални дан без 
дуванског дима обележавамо под 
слоганом “Одрасли пуше и мене гуше”. 
Позивамо се на Закон о забрани пушења, 
Закон о оглашавању и Закон о заштити 
становништва од изложености дуванском 
диму, као скупа прописа помоћу којих 
покушавамо да заштитимо самог пушача, 
који није свестан колико је цигарета 
заиста штетна, а онда и пасивне пушаче 
који се налазе у окружењу ових људи”, 
објашњава др Нада Ђорђевић из Центра 
за промоцију здравља, Завода за јавно 
здравље “Поморавље”. 
Према резултатима истраживања ефеката 
постојеће законске регулативе које је 
2016. спровео Институт за јавно здравље 
“Др Милан Јовановић Батут”, уочљиве 
су позитивне промене када је реч о 
поштовању забране пушења у затвореном 
простору, на јавним местима, и нарочито 
у институцијама где бораве деца. Једина 
популација која законски и даље остаје у 
“сивој зони” јесу угоститељски радници 
који су професионално угрожени јер 
су због природе посла константно 
изложени дуванском диму и немају 
могућност избора да ли желе да бораве у 
задимљеном простору или не. 
“Надамо се да ће доћи време када 
ће пушење бити забрањено на свим 
местима, укључујући и домаћинства. 
Тренутно око 16% домаћинстава у Србији 
самоиницијативно већ примењује ову 
забрану, а најбоље би било да што пре 
сви почнемо тако да размишљамо, јер 
негативан утицај дуванског дима на 
здравље није само прича – код свих 
тешких болести пушење је наведено 
као један од основних фактора ризика”, 
наставља др Ђорђевић.  
Неколико година у јавности су колале 
дезинформације да су електронске 
цигарете апсолутно безбедна замена за 
дуванске производе, али морам да кажем 
да је то велика заблуда. Електронске 
цигарете итекако имају токсичне састојке, 
а нимало није безазлено ни пушење 
наргила, које је постало тренд међу 
младима, наглашава др Нада Ђорђевић
“Мислим да је дефинитивно дошао 
тренутак за забрану употребе 
електронских цигарета јер ни оне нису 
нешкодљиве по људски организам и зато 
би требало да подлежу потпуно истим 
рестрикцијама као класичне цигарете. 

Више од 7 милиона људи сваке године умре од последица коришћења дувана, од чега је 890.000 
смртних случајева повезано са изложеношћу дуванском диму, а не са директном употребом дувана
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Месечна агропрогноза
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Постоје докази да се добро организованим скрининг програмима може спречити и до 80% 
случајева овог малигнитета
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80% случајева овог малигнитета. У Србији 
је спровођење организованог скрининга 
започело у децембру 2012. и до сада je 
укључено 17 општина. Циљну групу чине 
жене старости од 25 до 64 године. Након 
првог трогодишњег циклуса спровођења 
организованог програма скрининга рака 
грлића материце на преглед је позвано 
56,1% циљне популације жена, док је 
ПАПА тест урађен код 32% жена. 
С обзиром да је главни фактор ризика за 
настанак карцинома грлића материце 
дуготрајна инфекција одређеним 
типовима Хуманог папилома вируса (ХПВ), 
једном од ефикасних мера превенције 
сматра се имунизација против ХПВ-а. 
Ова интервенција сматра се исплативом, 
нарочито за земље где су ресурси 
ограничени, учесталост ХПВ инфекције 
висока, а обухват превентивним 
прегледима низак.
Важно је истаћи да имунизација никако 
не искључује потребу за редовним 
обављањем превентивних прегледа, 
будући да постојеће вакцине не штите од 
свих типова Хуманог папилома вируса.

Европска недеља превенције рака 
грлића материце обележава се у Србији 
од 2007. године на иницијативу и под 
покровитељством Европске асоцијације 
за борбу против рака грлића материцe 
(ECCA). 
Циљ кампање, која је одржана од 28. 
јануара до 3. фебруара, јесте да се 
пажња стручне и опште јавности усмери 
ка чињеници да је рак грлића материце 
и даље у самом врху међу узроцима 
обољевања, а нарочито умирања жена у 
нашој земљи и да се, сходно томе, морају 
интензивирати активности на подизању 
свести жена о могућности и неопходности 
коришћења доступних мера превенције.
Слоганом „СТОП РАКУ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ“ 
и ове године је послата порука свим 
женама да одвоје време када ће посетити 
свог гинеколога и искористити неку 
од доступних могућности превенције. 
Превентивним прегледима се могу 
благовремено открити ране премалигне 
промене и спречити даљи развој болести 
и њен фатални исход.
Посебно је алармантан податак да се 

у нашој земљи, уназад дужи низ година, 
бележи једна од највиших стопа оболевања 
и умирања од рака грлића материце у 
Европи. Оно што још више забрињава 
је чињеница да се код нас више од две 
трећине случајева рака грлића материце 
открива у одмаклој фази болести, када само 
оперативно лечење није довољно. 
Према резултатима последњег истраживања 
здравља становништва Србије из 2013. 
године, превентивни преглед за рано 
откривање карцинома грлића материце 
(Папаниколау тест), у три године које су 
претходиле истраживању урадило је 57,1% 
жена животног доба од 25 до 69 година, при 
чему су млађе жене, старости од 25 до 34 
године, биле у том погледу најревносније 
- њих 70,2% је урадило тест у посматраном 
периоду. Гледано по регионима, највећи 
удео жена које су у три године пре 
истраживања обавиле превентивни преглед 
забележен је у Београду – њих 72,5%.
Важно је знати да је рак грлића материце 
високо превентабилно обољење, а постоје 
докази да се добро организованим 
скрининг програмима може спречити и до 

Обележена недеља превенције рака грлића материце

Агрометеоролошки услови у досадашњем 
делу зиме били су повољни за стање 
свих култура које се гаје на нашим 
просторима. Повишене температуре 
ваздуха нису изазвале прекид мировања 
код презимљујућих пољопривредних 
култура. Изостанак јаких зимских мразева, 
карактеристичних за овај период, одговара 
усевима посејаним после оптималног 
рока. 
У овом делу године било би добро да 
су усеви покривени снегом, али срећом 
појава умерених приземних мразева 
их до сада није угрозила. Пшеница је у 
фази бокорења, а краткотрајни снежни 
покривач половином месеца помогао је 
младим биљкама  да се

Казнено-поправни завод у Ћуприји 
обележио је 26. јануар, Светски дан 
образовања о заштити животне средине. 
Тим поводом стручни сарадници Завода 
за заштиту природе Србије, др Драган 
Нешић и др Братислав Грубач, одржали 
су предавање о Церјанској пећини и 
промоцију књиге о овој природној 
знаменитости. Посебно занимљиво било 
је казивање орнитолога др Грубача о 
слепим мишевима, угроженој врсти на 
нашим просторима.

Била је ово прилика и за промоцију 11. 
броја часописа “Перспектива”, који издаје 
Казнено- поправни завод у Ћуприји. 
О новинама које својим садржајем и 
квалитетом текстова нимало не заостају за 
часописима који се могу наћи на киосцима, 
говорио је новинар Бојан Кнежевић. 

ДАН ЕКОЛОШКЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ У КПЗ

изборе са ниским јутарњим 
температурама. Његово 
топљење поправило 
је залихе влаге, како у 
површинским тако и 
у дубљим слојевима 
земљишта. Изостанак 
јаких зимских мразева 
одговара и вишегодишњим 
воћарским културама и 
виновој лози. 

Топло и суво време у већем делу периода 
погодовало је обављању актуелних 
радова у пољу и воћњацима. У овом 
делу сезоне једна од најважнијих мера је 
заштита од дивљачи и глодара. Неопходно 
је заштитити млада стабла воћака, а из 
воћњака, који представљају погодно место 
за легла глодара, уклонити остатке корова. 
За ситне глодаре пшеница је сигуран извор 
хране па су управо зато у овом периоду 
оштећења на стрним житима највећа. 
Препоручљиво је да ратари у предстојећем 
периоду узму узорке како би се одредила 
количина  азота у земљишту, на основу 
чега се даје препорука за прихрану усева 
коју би требало почети фебруара. 

фото:  screenshot

фото:  screenshot



АУТОЦЕНЗУРА
“За добар афоризам потребан је еластичан 
дух и чврста кичма, а Миле Лазаревић има 
и једно и друго и треће. Треће је дар да 
пише афоризме који су “поезија мудрости 
и разума срца”, каже Александар Чотрић, 
један од највећих српских афористичара 
данашњице, за најновију књигу 
афоризама Милета Лазаревића под 
називом “Аутоцензура”.
“Тражио је кључ проблема, а нашао се 
иза браве”, само је један од афоризама 
једанаесте књиге ове кратке форме 
Милета Лазаревића. “Афоризми су 
жива мисао, смелост и дрскост за оне 
који стварају, јер није лако писати о 
људима и за људе”, каже Лазар Божовић, 
коментаришући Милетове афоризме.
“Сваки дан нам је све боље и боље. Није то 
лако издржати”.
“Немачки афористичар Габријел Лауб 
је писао: “Афоризам има предност над 
осталим књижевним врстама. Не можеш 
га оставити а да га не прочиташ до краја.” 
“Лазаревић пише горке ироније заслађене 
хумором. Када му није до хумора од 
постаје сатиричар”, каже Александар 
Чотрић у рецензији “Аутоцензуре”.  

“И мађионичари што не успеју шеширом, 
решавају штапом.”
Књигу афоризама “Аутоцензура” Милета Г. 
Лазаревића издало је Удружење књижевника 
Србије, подружница за Поморавски округ. 
Рецензенти су Александар Чотрић и Лазар 
Божовић. Илустрације је радио Зоран Матић 
Мазос.  
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ТОПЛИНА ПЕСАМА 
ДАНИЛА ЈОКАНОВИЋА 
Данило Јокановић један је од оних 
писаца који подједнако занимљиво пишу 
и поезију и прозу. Свој књижевни опус 
стварао је ван свог завичаја са ништа 
мање топлине као да из њега није ни 
одлазио. Објавио је осам збирки песама 
и једну књигу кратке прозе. Ћупријској 
публици представио је последњу књигу 
“Изабране”, коју чине старе и нове песме 
узете из досадашњих књига, и неколицина 
до сада необјављених песама. 
Оно што је карактеристично за његову 
поезију јесте дистих, строфа од два стиха, 
коју је према оцени песника веома тешко 
са успехом писати. 
“До сада сам објавио осам књига песама 
и једну књигу кратких прича. У својим 
књигама тематски правим поделу поезије 
на љубавне и рефлексивне песме са 
хришћанским мотивима и на боемске 
песме”, каже аутор.
Сваке године Народна библиотека 
Србије прати најчитаније домаће ауторе, 
по подацима које прикупљају јавне 
библиотеке у Србији. На основу ових 

података проглашава се најактуелнији 
домаћи аутор и најчитанија књига.

Најчитанији домаћи аутори у протеклој 
години, на Одељењу за одрасле, 
Народне библиотеке “Душан Матић”су:
Ни небо ни земља - Дејан Николић
Гори Морава - Драгослав Михаиловић
Нова монахиња - Зоран В. Момчловић 
Косово, једна љубавна прича - Саша 
Симоновић
Отворено до сумрака - Мирјана 
Урошевић
Кад су цветале тикве, Петријин венац, 
Злотвори – Драгослав Михаиловић
Стефан Немања: Повест Срба од 
досељавања на Балкан до државе 
жупана Стефана Немање - Лука Мичета  
Век једне жене - Живка Радовановић 
Лилика
Греси светог Макса – Александар 
Марчићев 
Газде и слуге – Дејан Николић 

Kреативне радионице у Народној 
библиотеци “Душан Матић”

ЗИМСКИ РАСПУСТ МЕЂУ 
КЊИГАМА

Народна библиотека “Душан Матић” 
током зимског распуста организовала 
је низ креативних радионица за све 
ћупријске основце и средњошколце. 
Циљ радионица био је да деца проведу 
своје слободно време у библиотеци, 
и то на креативан и забаван начин у 
међусобном дружењу и дружењу са 
књигом. Најпосећеније су, на основу 
досадашњег интересовања, радионице 
на којима се заједнички чита и обрађује 
школска лектира, а ученици на овај начин 
лакше савладавају обавезно штиво. За 
нешто млађе основце организоване су 
радионице лепог писања и изражајног 
читања, које су се и током летњег 
распуста показале као веома популарне. 
Они нешто старији одлучили су се за 
радионицу “Библиотека ++”,  на којој 
су савладавали корисне вештине 
кодирања,креирања веб апликација и 
програмирања. 

РПГ

Библиотека започела сезону промоција књига 

Нова књига афоризама Милета Г. Лазаревића

РПГ

фото: screenshot

“Ставио бих ја прст на чело, али не знам где ми је глава”

6. Регионални сајам образовања 
у Ћуприји - НОУфест 2018

ЋУПРИЈА ЦЕНТАР 
ПРОМОЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

Шести Регионални сајам образовања 
– НОУфест 2018. биће одржан 15. и 16. 
марта 2018. године, у Хали спортова 
“АДА“ у Ћуприји, од 10 до 16 сати, уз 
слободан улаз.
Првог дана сајма, 15. марта, своје 
студијске програме и услове школовања 
представиће око 40  факултета и високих 
школа са свих универзитета у земљи. 
Другог дана,  16. марта, представиће 
се све средње школе из Поморавља и 
неколико специјализованих средњих 
школа из земље. Такође, други дан сајма 
је резервисан за Сајам запошљавања, 
који се организује у партнерству са 
НСЗ.  Организатор сајма, Регионални 
тим подршке за науку, образовање и 
уметност - НОУ тим, поручује ученицима 
и родитељима да искористе прилику 
коју им 15 .и 16. марта пружа Сајам 
образовања у Ћуприји. 
Покровитељ сајма је општина Ћуприја.
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МОРАВСКИ ГЛАСНИК
Између два светска рата најзначајнији лист 
у овом делу Србије био је „МОРАВСКИ 
ГЛАСНИК“, који је излазио у Ћуприји. 
Пред крај 1929. године се родила идеја о 
покретању листа, а први број је штампан 
15. aвгуста 1930. године.
У уводнику првог броја листа написано 
је да ће лист бити гласило за социјална, 
културна и привредна питања, и да ће 
радити у духу југословенске мисли. 
Власник и директор листа је био Бора Д. 
Николић (1910-1943), чиновник у фабрици 
шећера у Ћуприји. Био је ожењен Нацом 
Живановић, са којом је имао две ћерке, 
Олгу и Веру. Олга је умрла као мала. Верин 
супруг је био Станојло Савић.
Бора Николић је био у потпуности посвећен 
новинарству, био је дописник листова 
„Новости“, „Балкан“ и „Правда“, а од 1928. 
године био је непрекидно дописник листа 
„Време“, који се у доба окупације звао 
„Ново време“.
Поред дописништва Бора Николић се 
бавио и друштвеним радом, тако да је био 
секретар Соколског друштва у Ћуприји. 
Поводом прославе 550 година од Косовске 
битке у манастиру Раваница, издао је 
брошуру о манастиру Раваница и био је 
уредник Споменице о јубиларној прослави 
у манастиру Раваница 1939. године.
Године 1937. Бора Николић је био уредник 
и издавач „Алманаха Поморавља“.

Лист „Моравски гласник“ је углавном 
излазио сваке друге недеље, а у одређеним 
приликама имао је ванредне бројеве. 
Лист је штампан на четири стране великог 

формата, а максималан број страна је био 
16. Један лист је био четвороброј, један 
троброј, а било је укупно шест двоброја.
Према доступним подацима највећи тираж 
листа је био 15.000 примерака (број 7 
од 02.04.1933. године), што је значајан 
тираж и за данашње услове. Поређења 
ради, Ћуприја је тада имала укупно 8.200 
становника, колико и Тирана, главни град 
Албаније. Иначе, лист се продавао не само 
у Поморављу, него у целој Краљевини 
Југославији, као и у Француској, Немачкој 
и Чешкој. Тако је „Моравски гласник“ био 
једини југословенски провинцијски лист 
изложен на Светској изложби штампе.
Основни извор прихода листа је била 
претплата, која је износила један динар.
Листови из Београда, као и неки листови 
широм Краљевине Југославије, оптуживали 
су уредника да је лист власништво 
Југословенске националне странке (шеф 
генерал Петар Живковић и Веља Поповић, 
министар унутрашњих послова у влади 
Богољуба Јевтића). Наравно, уредништво 
листа је све оптужбе одбацивало наводећи 
да је лист независтан и отворен за сваког.
Део простора у листу био је посвећен 
политичким активностима са подручја 
средњег Поморавља, а било је и доста 
простора посвећеног догађајима из живота 
краљевске породице Карађорђевић.
Сталне рубрике у листу су биле: „Вести из 
Поморавља“, „Интересантне ствари из целе 
земље“, „Политички преглед“, „Спорт“, 
„Корисно је знати“… Остале рубрике су 
биле посвећене књигама и часописима, а 
задњи део листа је обиловао рекламама 

занатлија, трговаца и предузећа.
Оригинални примерци листа „Моравски 
гласник“ (укупно 208 бројева) налазе се 
у Завичајном музеју у Јагодини. Обраду 
података је извршио Душко Грбовић, 
историчар.

Некадашње Јавно предузеће РТВ Ћуприја 
је започело издавање наставка листа 
„Моравски гласник“ 18.12.2000. године. 
Главни и одговорни уредник је био Дејан 
Антонијевић. Без подршке локалне политике 
и због финансијских проблема, иако је био 
богат разноврсним садржајима и прилозима 
високог нивоа квалитета, лист је престао да 
излази отприлике након годину дана. 

Објављено поводом изласка првог броја 
листа „Поморавски гласник“ – 10.06.2017. 

Ћупријске новине - текст и фото: Душан Стамнековић

фото:  фејсбук ОШ Вук Караџић

Пројекти Спортског савеза и Савеза за школски спорт Србије

ЂАК РЕПОРТЕР
ОШ ,,Ђура Јакшић“ укључена је већ две 
године у пројекат ,,Ђак репортер“. Овај 
сасвим другачији пројекат ангажује 
ученике новинарске секције да прате 
спортски живот школе, и све школске 
спортске догађаје на нивоу града. Ђаци 
репортери успешно су извештавали о 
разним спортским темама , снимали видео 
записе, писали извештаје и интервјуе. 
Њихови радови објављени су више пута 
у “Спортском журналу” (у подлиску 
“Пламенко”) и “Куриру”, и емитовани на 
РТС-у, у емисији “Школски спорт – ђак 
репортер”. Све објаве такође се могу 
редовно пратити на фејсбук страници 
“Ђура Јакшић Ћуприја” и  сајту Савеза 
за школски спорт Србије. Руководилац 
пројекта је наставница српског језика 
Марија Мијајловић-Јовановић. 

РПГ
фото:  ОШ Ђура Јакшић

На терену – супортер

РПГфото:  Душан Стаменковић
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СВЕТЛИ К`О МАРАКАНА
“Договор кућу гради”, каже стара 
пословица. Или у случају Крушараца 
- стадион. Мештани највећег села у 
ћупријској општини, који се налазе на 
привременом раду у иностранству, 
нису заборавили своје село и сеоски 
фудбалски клуб па су заједничким 
снагама и средствима отпочели акцију 
реконструкције сеоског фудбалског 
терена. На иницијативу Добрице 
Љубисављевића, некадашњег фудбалера 
крушарског “Моравца”, Крушар је добио 
један од најлепших сеоских терена у 
Поморављу и једини у централној Србији 
са рефлекторима, чиме су створени 

услови да се утакмице играју и у вечерњим 
терминима. 
“Циљ нам је био да овај терен средимо пре 
свега због деце која воле фудбал и која са 
поносом носе дрес “Моравца”. Највише 
средстава донирали су наши људи из 
иностранства, а  пријатељи из Швајцарске 
помогли су нам у набавци електронског 
семафора. Уз помоћ месне заједнице и 
донатора у претходном периоду успели 
смо да средимо  службене просторије и 
опремимо клупски ресторан. Читав терен 
покривен је системом за аутоматско 
поливање траве, а  планови су нам да до 
лета завршимо и покривене трибине за око 
300 посетилаца. Овог лета ФК “Моравац” 
обележава седму деценију постојања, а 
јубилеј дочекује на једном од најлепших 
фудбалских терена у Поморављу”, каже 
Љубисављевић.
Крушарски “Моравац” такмичи се у 
међуопштинској лиги, а амбиције су им да 
се  пласирају у Поморавску окружну лигу. 
Почетак зимских припрема и предстојећу 
полусезону клуб дочекује појачан са пет 
нових играча, а у тренажном процесу 
Крушарцима ће од великог значаја 
бити терен чијом су реконструкцијом и 
опремањем  “дали домаћи задатак” и 
осталим ћупријским клубовима.

Фудбалски клуб Моравац основан је 
1948 године. Највећи успех је постигао 
почетком 2000 године када је био стални 
члан Поморавске зоне у којој је једно 
време заузимао високо треће место. 
Крушарски Моравац изнедрио је велики 
број квалитетних играча који су своју 
фудбалску каријеру настављали да граде у 
водећим клубовима у нашој земљи, попут  
Никодијевић Радосава Симпија, који је 
наступао за Партизан. Због лоше финансијске 
ситуације клуб је угашен, да би 2015. 
године, захваљујући ентузијазму играча, 
руководства клуба и безусловне помоћи 
мештана Крушара који су на привременом 
раду у иностранству, за кратко време ушао у 
међуопштинску лигу југ и наставио да себи 
крчи пут ка Окружној лиги. 

Крушарци донацијама помогли постављање рефлектора и реновирање стадиона

ЋУПРИЧАНИ ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ
Наговештај успешне такмичарске 2018. године
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“Циљ нам је био да овај терен средимо пре свега због деце која воле фудбал и која са поносом 
носе дрес “Моравца”

На дворанском првенству Србије за 
старије јуниоре и јуниорке на 3000 метара, 
Алекса Милановић освојио је друго место 
и истрчао нови лични рекорд који сада 
гласи 8:51,50. У трци на 1500 метара млади 
ћупријски атлетичар поправио је још један 
лични рекорд истрчавши ову деоницу 
у времену 4:02,37, а квалификациона 
норма за Европско првенство за млађе 
јуниоре, које се у јулу ове године одржава 
у Ђеру, измакла му је за свега тридесетак 
стотинки. Још једна узданица ћупријске 
атлетике, Ђорђе Миладиновић, освојио је 
четврто место у трци на 800 метара и пето 
место у трци на 400 метара. 
Стартом својих пулена задовољан је и 
њихов тренер Драган Здравковић, који 
истиче да су на добре резултате утицале и 
недавно одржане предсезонске припреме 
у Улцињу, на којима су поред Алексе 
и Ђорђа, као чланова репрезентације 
Србије, тренирали и Алекса Томић и 
Срећко Милановић.
“Задовољан сам како су стартовали. Алекси 
је за мало измакла норма за EYOF, али сам 
сигуран да ће већ у првој наредној трци 

на отвореном истрчати норму и изборити 
место на овогодишњем првенству за млађе 
јуниоре у Ђеру. Задовољан сам и успесима 
и тренажним процесом у Улцињу који су 
до сада постигли Ђорђе Миладиновић, 
Срећко Милановић и Алекса Томић”, додаје 
Здравковић.
Атлетика је спорт где се вреднује оно што 
ти сам урадиш. Ту сам показујеш колико 
вредиш, изјавио је једном приликом Драган 
Здравковић. 
“Жељно ишчекујемо ћупријску атлетску 
дворану. То ће за наш град и атлетичаре 
бити и сатисфакција, и награда, и мотив 
нове успехе. Ми се у многим категоријама 
појављујемо као “казнена експедиција”. 
Када су у питању средњепругашке 
дисциплине, у протекле три године освојили 
смо највећи број златних медаља. Прошле 
године за длаку нам је измакло и злато у 
екипној конкуренцији. Али биће прилике”, 
каже Здравковић.
Иако је до сада освојио толики број медаља 
које приближно теже колико и он сам, 
Алекса Милановић у пуној форми дочекује 
најважније такмичење у зимској сезони.  

“Задовољан сам припремама у Улцињу и 
спреман за предстојеће државно првенство 
за млађе јуниоре. Вредно тренирам и надам 
се некој од медаља”, скроман је Алекса. 
“Није нам тешко да тренирамо током зиме. 
Трчимо на стадиону, на локалном путу ка 
Сењу и Добричеву, и на брани. Све је лакше 
уз међусобну подршку клупских другара.”
За непуне три недеље ћупријски атлетичари 
имаће прилику да своју спремност покажу 
и докажу на Првенству Србије за млађе 
јуниоре које ће 24. и 25. фебруара бити 
одржано у Београду. До тада, Драганова 
мала “казнена експедиција” трчаће својим 
утабаним стазама као и њихови претходници 
Вера Николић, Снежана Пајкић, Драган 
Здравковић и многи други - на градском 
стадиону, добричевском путу и моравској 
брани.
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СПОРТ

ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
Да Бугари не долазе код нас само да би 
пушили у кафићима, и проводили се по 
кафанама, уверио ме је лично један мој 
клијент пре пар дана. Наиме, послужио 
ме је лично пегланом кобасицом коју је 
купио на сајму у Пироту. Кобасица је као 
и увек била првокласна, а он је о њој, и 
њеној производњи и историји знао сто пута 
више од мене. Онако, између залогаја ми 
је објаснио да макар једном квартално он, 
и његови пријатељи долазе да се снабдеју 
здравом храном у Цариброд и Пирот. 
Пољопривреда је уништена у нашој земљи, 
све је хемија, а код Вас се још увек може 
наћи оно аутентично и органско-рече ми 
онако узпут и оде.
О ИПАРД фондовима и задругама, готово 
да свако у Србији има став. И они што не 
разликују кромпир од ђумбира, знају да 
то не може да се прими код нас јер код 
нас не постоји пољопривредна политика. 
Стварне потребе за храном са једне стране 
и економски начин размишљања, тешко 
су одвојиви од емоција и романтичарских 
митова о пољопривреди.
Ретко ко зна чињеницу да се на нивоу 
Европске Уније деценијама воде 
живе полемике у вези субвенција за 
пољопривреду. Почетком 80 их година 
прошлог века 74 одсто буџета ЕУ је ишло 
на пољопривреду, док је у пројекцијама за 
период од 2014-2020 предвиђено издвајање 

од 37,7 одсто што је и даље пуно, ако 
се зна да пољопривреда на нивоу 
ЕУ чини 1-5% друштвеног производа 
земаља ЕУ.  Европска Комисија је такође 
констатовала да је око 3 млрд директне 
помоћи пољопривреди у задњих 30 
година проневерено.О чему се овде 
заправо ради?
Европска унија од почетка свог 
функционисања аграрно питање 
дефакто види као друштвено важно 
питање и у том смислу постоји термин 
ЗПП(заједничка пољопривредна 
политика). ЗПП је друго име за ниво 
субвенција, а оне су велике јер су 
ризици снабдевања храном из увоза 
доста велики за сваку земљу понаособ.
Ако се овоме дода велика флуктуација 
цена пољопривредних производа(на 
нивоу ЕУ), стимулација дела фармера 
да остану на земљи, потреба за бригом 
за квалитетном храном, и еколошки 
разлози дође се до тога зашто је 
пољопривредна политика толико важна.
Пољопривредна политика јесте део 
економске политике, али се не сме 
оставити  на (не)милост тржишту. 
Противници ове идеје ће Вам рећи да је 
стопа заштите индустријских производа 
три пута мања од пољопривредних 
производа, а да је кромпир једини 
пољопривредни производ који никада 

и нигде није субвенционисан. Са друге 
стране удео пољопривреде у друштвеном 
производу неких земаља ЕУ је испод 1 
одсто.
Ми нисмо Белгија, а ни Холандија. Удео 
примарне пољопривреде код њих опада, 
али удео прерађивачке индустрије расте. 
Нико није развио прерађивачку индустрију 
тако што је уништавао примарну 
пољопривреду.  

ЕКОНОМЕТАР
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Занимљивости о пољопривреди:

• Пољопривреда се јавља 10.000 
г.п.н.е. током прве пољопривредне 
револуције, када су номадска племена 
почела с узгојем. 
• Самоодрживи фармери су они који 
производе храну која им је потребна 
за преживљавање на дневној бази. 
• Гајење воћа се појављује “тек” око 
6.000 и 3.000 година п.н.е., а прва 
врста која је почела да се узгаја биле 
су смокве.
• 644. године, арапски научници 
развили су ветрењаче за наводњавање. 
До 1.000. године, Арапи уводе и 
ђубрива како би обогатили земљишта.
• Трактор је направљен 1880-их година 
за вучу плугова. 
• Банане су воћке број један у свету. 
Четврта су култура укупно иза жита, 
пиринча и кукуруза. 

Колумна: пише Синиша Милутиновић
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Млади без родитељског старања су веома 
осетљива друштвена категорија јер од 
тренутка када напуне 18 година аутоматски 
излазе из система и многи од њих тешко 
се сналазе приликом тражења запослења. 
Наша је процена да део проблема лежи у 
непознавању техника писања биографије и 
представљања потенцијалном послодавцу 
приликом разговора за посао, а с друге 
стране у чињеници да многи послодавци 
нису свесни погодности које држава 
пружа за радно ангажовање младих 
без родитељског старања. Због тога је у 
оквиру пројекта “Буди свој”, намењеног 
управо овој групацији, осмишљен 
програм “Представи сВе”, који има за циљ 
успешно повезивање те две интересне 
групе, закључак је учесника промоције 
коју је у сали фонда  ПИО организовала 
фондација “Укључи се” у сарадњи са 
Центром за породични смештај и усвојење 
из Ћуприје и Националном службом за 
запошљавање, а уз подршку Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања и Министарства омладине и 
спорта. 
“До сада смо одржали радионице у 
преко десет градова Србије, на којима 
смо младе учили психосоцијалним 
вештинама које ће допринети њиховој 
спремности за тржиште рада. Циљ је да их 
мотивишемо да одмах након завршетка 
школовања крену са тражењем посла, 
јер они нажалост немају ту опцију да по 
изласку из система социјалне заштите 
буду без посла. Овом приликом апелујем 
на привреднике да успоставе сарадњу са 
центрима за социјални рад, како би, када 
се отвори неко ново радно место, имали у 

виду пре свега кандидате из ове категорије, 
што ће им уједно донети и субвенције”, 
нагласила је Весна Ђукић, координаторка 
пројекта “Буди свој”.   

Игор Станковић, директор Центра за 
породични смештај и усвојење, изразио је 
наду да ће сви релевантни чиниоци бити 
права подршка младима из хранитељских 
породица на њиховом путу ка осамостаљењу, 
и нагласио да  се само заједничким, 
међуинституционалним деловањем могу 
постићи системски резултати, у чему ће 
кључну улогу имати сарадња са Националном 
службом за запошљавање. Борис Стојанов, 
директор јагодинске филијале НСЗ, најавио 
је имплементацију низа мера и активне 
политике запошљавања, која ће у 2018. 
години нарочито бити усмерена ка тешко 
запошљивим категоријама, у које спадају и 
млади без родитељског старања. 
“То ћемо чинити кроз програме 
запошљавања на новим радним местима, 
програме самозапошљавања, и лепезу 
програма из области додатног образовања 
и обука. Велики проблем код запошљавања 
деце без родитељског старања је што ми на 
евиденцији имамо мање кандидата него 
што их заправо има, јер неки од њих не желе 
да се тако изјасне приликом пријаве на 

биро рада, а нису свесни да би им то донело 
велику предност код послодаваца. То значи 
да морамо боље сарађивати са центрима за 
социјални рад, јер се показало да су њихови 
подаци потпунији и тачнији.”
Општина Ћуприја младе и питање њихове 
будућности сматра за један од својих 
примарних задатака, чијем решавању се 
мора приступити свеобухватно и одговорно, 
и то је принцип кога се држимо, каже 
Јадранка Ђорђевић, помоћник председника 
општине Ћуприја. 

“Општина Ћуприја је препознала значај овог 
пројекта и стога узела учешће у организацији 
позивањем привредника из Поморавља и 
Шумадије. У нашем граду постоји Центар 
за породични смештај и усвојење, и зато 
је, између осталог, фондација “Буди свој” 
уврстила Ћуприју на списак градова и 
општина у којима ће презентовати пројекат 
“Представи сВе”. Осим тога, општина Ћуприја 
путем локалног акционог плана директно 
сарађује са НСЗ на налажењу посла за тешко 
запошљиве категорије. Ове године одвојили 
смо одређена средства за јавне радове 
где ћемо их ангажовати, а наредне године 
акценат ће бити на деци из хранитељских 
породица”, закључила је Јадранка Ђорђевић.  

Разговарали смо са ученицима ОШ ,,Ђура 
Јакшић” из Ћуприје који су постигли 
велики успех и освојили прво место на 
окружном такмичењу у пливању. То су 
Сава Радоњић (6. разред), Марио Лајб (5. 
разред) и Петар Пандуровић (6.разред). 
Сва тројица су добили златне медаље и 
директно се пласирали на републичко 
такмичење. Ученички парламент их је 
прогласио амбасадорима спорта наше 
школе, јер они су тренутно “Ђурини” 
најбољи спортисти. Скромни као и увек, 
поделили су са нама утиске са окружног, 

своје планове итд.
По њима, конкуренција није била јака, 
нити су имали трему. То је зато што су већ 
учествовали на многим такмичењима, 
па и на републичким. Такође, они су већ 
дугогодишњи пливачи, шест година бављења 
овим спортом је иза њих. Питали смо како 
су почели да се баве пливањем. Другови су 
им били подршка у почетку и мотивација 
да и они пробају, али се испоставило да се 
њима пливање допада више него другој 
деци, и да су заиста добри у томе. Омиљени 
стил у пливању им је краул и леђно, а већ 

имају личне рекорде на 50 метара. Није 
исти осећај кад се плива за школу уместо 
за клуб. Мотивација је медаља  за школу, а 
подршка, сем родитеља и тренера, другови 
и другарице. Себе виде за десет година на 
Олимпијади у српској репрезентацији. 
Такви су наши златни момци. Желимо има 
много среће на републичком такмичењу.

Ђак репортер: Вања Вукашиновић 8/3
Фотографије: Клара Динчић 8/3
ОШ ,,Ђура Јакшић” Ћуприја
Наставник Марија Мијајловић-Јовановић 

ПРИБЛИЖИТИ ТЕШКО ЗАПОШЉИВЕ 
КАТЕГОРИЈЕ И ПОСЛОДАВЦЕ

Промовисан  програм “Представи сВе”

Процена је да део проблема лежи у непознавању писања биографије и представљања потенцијалном 
послодавцу приликом разговора за посао, а с друге стране у чињеници да многи послодавци нису 
свесни погодности које држава пружа за радно ангажовање младих без родитељског старања 

ТРИ БОЈЕ - ЗЛАТНО 
Победници на Окружном такмичењу у пливању

“Ђак репортер”
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СВЕТОСАВЉЕ – ПУТ КОЈИМ КОРАЧАМО
Све што је трајно, вечно и ванвременско дао нам је свети Сава – заједнички је именитељ свих скупова 
одржаних поводом великог српског празника 

ЗАНИМЉИВОСТИ

15ЈАНУАР 2018 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК

фото:  “Србија шуме“

ФОТОГРАФИЈЕ СТАРЕ ЋУПРИЈЕ - ДЕЈАН МАРТИНОВИЋ
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Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава, рођен око 
1175. године у Расу, умро 14. односно 27. јануара 1236. у Трнову, 
Бугарска) био је најмлађи син српског великог жупана Стефана 
Немање, светогорски монах, јеромонах и архимандрит манстира 
Студеница, први архиепископ аутокефалне Српске православне цркве, 
дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Сматра се за једну 
од најзначајнијих личности српске историје, а Српска православна 
црква га слави као свеца. Његов лик имао је велики утицај на српско 
средњовековно књижевно стваралаштво, а његов култ се вековима 
негује у српском народу.
Поштујући традицију и значај Светог Саве за световни и духовни живот 
Србије, све васпитно - образовне установе (и не само оне) прослављају 
Савиндан. Најпре су малишани у ћупријским вртићима показали да 
знају ко је био Свети Сава и зашто се слави. “Ускликнимо с љубављу 
светитељу Сави...”, орили су се дечији гласови. Након сечења славског 
колача у свим вртићима изведен је пригодан програм.   
Прва прослава Светог Саве као школског празника одржана је 1812. 
у Земуну, откада постаје незаобилазан део српства, а химна Светом 
Сави је први пут изведена 1839. у Сегедину. 
Пошто се Савиндан ове године пао у суботу, већина установа 
обележила га је дан раније.
И гимназијалци су своју наставу посветили Светом Сави. У “косој 
сали” одржана је приредба на којој су наступили чланови литерарне, 
драмске, музичке и рецитаторске секције.
“Поносни смо што сваке године пригодним програмом дајемо свој 
допринос незабораву дела  које је Свети Сава учинио за све нас”, рекао 
је Дарко Миљанић, директор Гимназије.

У програму је, поред осталог, изведен је драмски приказ о томе 
како данашња младеж из свог савременог и високотехнолошког 
угла гледа на Светог Саву и значај његовог дела за српство 
уопште. Химну Светом Сави отпевао је хор Гимназије помогнут 
ученицима ОШ “Ђура Јакшић”, који су желели да буду део 
приредбе.

“Ђак репортер”
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