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Поштовани читаоци,
И овај пут часопис Поморавски гласник објављујемо као
двоброј уз обећање да ћемо у овој календарској години
следити предвиђену динамику његовог излажења. Без
већих промена, прве странице посвећујемо најактуелнијим
темама и активностима на нивоу општине, међу којима
издвајамо посету амабасадора Турске у Србији, господина
Танжу Билгича Ћуприји, потписивање Уговора о преносу
власништва некадашње модне куће “22 децембар” на
општину Ћуприја, плановима за изградњу новог моста преко
Велике Мораве и партнерском пројекту Ниша и Ћуприје
на увођењу дигиталне базе података о непокретностима
у власништву града. Месец који је за нама обележио је
традиционални, 7 по реду Сајам образовања НОУФЕСТ,
који је ове године, поред промоције факултета, високих и
средњих школа, за централну тему имао ИТ образовање
и могућности запошљавања у овом сектору. У одељку за

културу и уметност читајте о плановима градског Музеја
за текућу годину, интересантним радионицама библитеке
и промоцијама нових наслова. Како ће се финансирати
спортске организације у граду сазнајте у интервјуу са
Владимиром Васиљевићем, градским већником за спорт
и културу. Пилоти, пчелари, ловци, само су неки од наших
саговорника о чијим се активностима можете информисати
у овом двоброју.

Уважени читаоци,
Захваљујемо Вам се на интересовању и нестрпљивом
ишчекивању новог броја Поморавског гласника.
С поштовањем,
Редакција

“Вукови” основци посетили Телевизију Поморавље

БУДУЋИ МЕДИЈСКИ
ПОСЛЕНИЦИ

Просторије Телевизије Поморавље посетили су ученици ОШ “Вук
Караџић”. Ова школа учествује у великом међународном пројекту
којим је обухваћено 8000 деце и 3600 наставника из целог света,
а Вукови старији основци другу годину заредом имају ту част да
буду актери забавних, а истовремено едукативних седмонедељних
активности. Један од овогодишњих задатака односи се на занимања
будућности, где су деца у разговору са координаторком пројекта,
професорком српског језика Драганом Благојевић, наводила
постојећа и непостојећа занимања која су њима лично привлачна,
а на списку преферираних, испоставља се, нашло се занимање
новинара, сниматеља и монтажера.
„Пошто су закључили да је ТВ радник занимање са перспективом
које ће у будућности доживети експанзију, а ми у нашем граду
имамо локалну телевизију, одлучили смо да вас посетимо и на лицу
места видимо како у пракси изгледа производња програма. Сем
тога, они на часовима српског језика уче новинарски стил, како се
пишу вести, репортаже и ово је био добар начин да им се све то
мало приближи“, објаснила је професорка Благојевић.
Посао телевизијског радника, судећи према реакцијама наших
гостију, занимљив је новим генерацијама. Са великим задовољством
смо им отворили врата нашег малог медијског царства, а након
обиласка news desk-a, студија и режије, имали су прилику да из прве

руке чују како настају вести, дневник и друге емисије. Неке од
њих највише је интересовало како изгледа студио, какав је осећај
држати микрофон, како се правилно стоји пред камером, како
се побеђује трема, да ли новинарским послом може да се бави
особа која има говорну ману. Други су, пак, желели да сазнају
како се рукује тв камером, како изгледа добар кадар, како се
снимање прилагођава осветљењу, а било је речи и о процесу
монтаже и томе како се вести и прилози пуштају у програм.
„Они о новим технологијама знају далеко више од нас професора.
То су деца 21. века која врло вешто баратају апликацијама за
прављење видео клипова, а неки богами и програмима за
монтажу помоћу којих се праве кратки филмови, и искрено
се надам да ће једног дана неко од њих постати новинар“,
закључила је професорка Драгана Благојевић.
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АКТУЕЛНО

ЗГРАДА „22. ДЕЦЕМБАР“
ПОСТАЋЕ ГРАДСКА КУЋА

„Уз велике напоре и залагање, након пет година борбе успели смо у ономе чиме други нису
желели да се баве деценију и по пре нас. Објекат бившег „22. децембра“ претворићемо у
Градску кућу за пријем домаћих и страних званичника“, рекао је у изјави за медије председник
општине Ћуприја Нинослав Ерић.

Објекат некадашње робне куће “22.
децембар” постао је власништво општине
Ћуприја. Уговор о преносу власништва у
својину локалне самоуправе потписали
су Јован Воркапић, директор Републичке
дирекције за имовину, и Нинослав Ерић,
председник општине Ћуприја. Они су
изразили велико задовољство што је најзад
успешно решено питање власништва над
објектом у строгом центру града који је
више од две деценије био ван функције и
пропадао, а који је додатно руиниран у НАТО
бомбардовању Ћуприје 8. априла.
“За то је заслужан највише председник
Нинослав Ерић јер је био изузетно упоран
да ову причу изгура до краја. Сваки пут када
је долазио у Београд спомињао ми је дрво
које је никло усред зграде робне куће, да би
ми дочарао до које мере је “22. децембар”
девастиран. Заиста се радујем што смо
општини Ћуприја предали власништво над
овом зградом, и једино сам тражио да се то
дрво не посече, већ да се пресади у неки парк
као успомена на овај дан”, уз осмех је рекао
Јован Воркапић.
Председник Ерић такође није штедео
комплименте за свог сарадника и пријатеља,
наглашавајући да га је срећна вест о добијању
“22. децембра” утолико више обрадовала
јер представља велику победу рада локалне
самоуправе – једну од многих у протеклим
годинама.

“Господин Воркапић је трећи пут у Ћуприји и
овде га већ сматрамо за домаћег. Први пут
је био када је на општину Ћуприја пренето
16 хектара земљишта у индустријској зони и
тада смо му доделили кључеве града, а други
пут када је у својину наше општине пребачен
градски стадион на коме се данас увелико
гради Атлетски центар Србије. Након годину
дана преговора са Пореском управом која
није желела да се одрекне “22. децембра”,
и укупно пет година борбе, успели смо да
постигнемо оно чиме други нису хтели да се
баве тринаест година пре нас”, нагласио је

председник Нинослав Ерић.
Бивша робна кућа “22. децембар” заузима
површину од 948 квадратних метара на три
спрата. Буџетом за ову годину предвиђена
су средства за израду пројектно-техничке
документације за његову реконструкцију,
а план је да овај објекат, чија је вредност
процењена
на
око
милион
евра,
пренаменујемо за потребе општинске
управе, односно да га претворимо у
Градску кућу за пријем домаћих и страних
званичника, објаснио је председник Ерић.
РПГ

Дигитални попис комплетне имовине на територији Ниша и Ћуприје

ПAРТНЕРИ У ВАЖНОМ ПОСЛУ

Грађани ће моћи из своје куће једним кликом да добију неопходне податке, било да се
ради о градском грађевинском земљишту или о другим непокретностима

Градоначелник града Ниша Дарко Булатовић и
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић
потписали су у Нишу Меморандум о сарадњи
и заједничким активностима на увођењу
дигиталне база података о непокретностима
у власништву града.
Ниш и Ћуприја партнери су на пројекту
„Ефикасно и ефективно управљање имовином
у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског
информационог система“.
Циљ пројекта је је стварање услова за
унапређење управљања имовином кроз
попис и легализацију јавне имовине у Нишу
и Ћуприји и повећање транспарентности рада
јавне администрације, увођењем и развојем
Географског информационог система (ГИС) и
креирањем апликације за ГИС.
Град Ниш и Општина Ћуприја суочавају се са
идентичним проблемима а то је непостојање

информција о свим непокретностима које
су у власништву града. Други проблем је
непостојање, односно неумреживање свих
институција које се баве овим питањем
у Нишу и Ћуприји. Бенефит је што ће
након реализације овог пројекта јавна
администарција бити ефикаснија и окренута

грађанима и привреди, јер ће се увођењем
ГИС-а отворити све базе ка грађанима.
Грађани ће моћи из своје куће једним
кликом добити неопододне податке, било да
се ради о градском грађевинком земљишту
или о другим непокретностима - рекла је
Ана Радовановић из Канцеларије за локални
економски развој, у Нишу.
Све ћемо свести на дигиталну форму и
моћи ћемо лакше да руководимо нашим
некретнинама. Надам се да је ово само
један у низу од наредних пројеката - рекао
је председник општине Ћуприја Нинослав
Ерић, који је истакао да је ово значајан
пројекат за оба партнера
Пројекат финансира ЕУ у износу од 85 посто,
а преосталих 15 посто Ниш и Ћуприја.
Вредност пројекта 220 хиљада евра. Рок за
спровођење овог пројекта је 16 месеци. РПГ
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ТЕМА БРОЈА
Седми регионални сајам образовања у Ћуприји, “НОУ ФЕСТ” 2019

„НОУ ФЕСТ“ ЈЕ НАЈВЕЋИ САЈАМ
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Обарањем рекорда по броју излагача, факултета и високих школа из земље, а затим и броју
посетилаца, „НОУ ФЕСТ“ потпуно је заслужио епитет највећег сајма образовања у Србији

У присуству великог броја посетилаца,
представника
Министарства
просвете,науке и технолошког развоја и
локалне самоуправе општине Ћуприја,
под слоганом “Буди и ти ИТ”у хали
спортова “Ада” свечано је отворен
Регионални сајам образовања “НОУ
ФЕСТ 2019”. Манифестацију иза чије
успешне организације већ седму годину
стоји Регионални тим подршке за науку,
образовање и уметност “НОУ ТИМ”,
ове године обележио је рекордни број
учесника будући да су своје програме и
образовне профиле представила чак 42
факултета и високе школе из целе Србије.
“Пре седам година одржали смо први
“НОУ ФЕСТ” са идејом да ученицима
омогућимо непосредан контакт са

представницима факултета, високих и
средњих школа у којима желе да наставе
да стичу знање, да промовишемо науку
и образовање као непобитне вредности
цивилизованог друштва, и да допустимо
уметности да све то оплемени својим
додиром. Један од нас имао је визију коју су
остали подржали, и зато данас можемо да
кажемо да организујемо најмасовнији сајам
образовања, са преко 80 учесника и више
од 3500 посетилаца”, рекао је на свечаном
отварању Дејан Милуновић, директор сајма.
Образовање је приоритет Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
али и један од главних приоритета
Владе Републике Србије. Зато је право
задовољство присуствовати једном од
најмасовнијих и најзначајнијих сајмова

образовања у нашој земљи, каже државни
секретар у Министарству просвете, проф. др
Марко Миленковић.
Суштина “НОУ ФЕСТ”-а је пружање прилике
будућим студентима и средњошколцима да у
свом граду добију све важне информације о
образовним установама на којима би желели
да наставе своје школовање, и зато овај сајам
има и увек ће имати пуну подршку општине
Ћуприја, нагласио је председник општине
Ћуприја Нинослав Ерић.
“Влада Републике Србије се снажно залаже за
дигитализацију свесна да су информационе
технологије стожер четврте технолошке
револуције. Било би добро да ова тема има
централно место иу наредним годинама јер
морамо да идемо у корак са временом, и зато
наши ђаци треба да се баве информатиком.”

СВЕТ ПРОГРАМИРАЊА
Неизоставни део
“НОУ ФЕСТ-а” су
занимљива тематска предавања, која
су ове године била фокусирана на
област
информационих
технологија.
Једно од најпосећенијих без сумње је
било предавање “Свет програмирања”
у организацији компаније “Quantox
technology”, партнера сајма “НОУ ФЕСТ
2019”.
Наше седиште се налази у Чачку, али
константно радимо на развијању нових
центара у другим градовима јер се
залажемо за ИТ децентрализацију,
која ће људима помоћи да се баве
занимањем програмера у својој средини,
без нужне промене места боравка, каже
Нађа Обрадовић из компаније “Quantox
technology”.
“Quantox technology” основала су браћа

Вук и Милан Поповић из Ћуприје, чија
фирма данас има канцеларије у пет градова
Србије и више од 200 запослених. Њихов
пример најбоље показује да без обзира што
за полазну тачку имате малу средину, ако
верујете у оно што радите добра идеја ће на
крају угледати светлост дана.”
Обим посла а самим тим потражња за
стручњацима из области информационих
технологија из дана у дан расте и зато
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сматрам да у овој сфери има радних места за
све. Ипак, то не значи да ћете тек тако добити
одлично плаћен посао, а још мање да ћете га
задржати ако нисте вољни да стално радите
на себи и да се усавршавате.
“Ми пружамо максималниу подршку свим
нашим запосленима и сарадницима, али ако
не волите програмирање тешко да ћете икада
постати врхунски програмер”, закључила је
РПГ
Нађа Обрадовић.

Панел дискусија “Буди и ти IT”

ТЕМА БРОЈА

ЖИВОТ ЈЕ НЕЗАМИСЛИВ БЕЗ
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

На седмом Сајму образовања, “НОУ ФЕСТ” 2019, велику пажњу изазвао разговор који је за тему имао
“Значај образовања и могућности запошљавања у IT сектору”

IT сектор пружа велике могућности за
напредовање јер се најбрже развија и
ускоро ће бити незамисливо живети без
инфомационих тхнологија – сложили су
се учесници ове панел дискусије “Значај
образовања и могућности запошљавања
у IT сектору”, Горан Стојковић, власних
фирме
“Интерком”
из
Ћуприје,
Марко Миливојевић један од глевних
програмера у фирми “Квантокс” из
Чачка, и представници образовног дела
IT сектора професор Славољуб Бракус из
Електоротехничке школе “Никола Тесла”
из Јагодине и професор Милош Ивановић,
са ПМФ из крагујевца.
Формално образовање у Србији је основа
без које се не може ићи даље у свефери
информатике и телекомуникација. Наш
школски ситем за сада пружа добру основу
за напредовање свих ученика и студената
који виде себе у овој области – сложили
суи се учесници панела. Каква је ситуација
у Поморављу када је у питању оснивање
стручних одељења у средњим школама и
има ли заинтресованих ученика – питали
смо професора Бракуса:
Таква одељења за сада постоје у Јагодини
и Параћину и надам се да ће од наредне
школске године и у ћупријској гимназиији

заживети једно IT одељење. У суштини, има заинтересованих ученика, али као што се
чуло приликом дискусије, потребно је са код њих развијати много више склоности према
математици и физици – рекао је професор Славољуб Бракус.
Ко жели више, следећи степеник је факултет. Природно математички факултет у Крагуејвцу
пружа много могућности за најширу сферу образовања у ит сектору – нагласио је проф. др
Милош Ивановић.
Након завршене школе избор је велики. Многи IT стручњаци остају на факултету, оснивају
сопствене фирме или своје школовање настављају у иностранству. Ипак, потражња за
радном снагом у овој области је велика и у фирмама које озбиљно раде овај посао стално су
отворени конкурси за запошљавање – истакли су Марко Миливојевић из “Квантокса” и Горан
Стојковић из “Интеркома”.
На панелу су се чула и мишљења ученика. Занимљуво је да се они слажу у критици образовног
система у Србији, али дају предност нашем фомалном образовању у одосу на инострано, јер
пружа бољу основу за наставак и напредовање.

Округли сто

ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП НАСТАВИ
Пратећи тенденцију увођења нових
технологија у образовање и стремљење
ка фундаменталној промени начина
извођења образовног процеса, другог дана
сајма одржан је округли сто под називом
“Интегрисани приступ настави”, на коме су
учествовали др Стеван Јокић са Института
за нуклеарне науке “Винча”, др Ненад
Стевановић са Педагошког факултета у
Јагодини, и Драган Кувељић, професор
разредне наставе у ОШ “Милосав Стиковић”
из Пријепоља.
Интегрисано учење и интегрисано знање
захтева сарадњу између наставника,
и обрађивање комплексних тема из
свакодневног живота на часовима. Ипак,
промена у образованом систему није могућа
од данас за сутра - морате много тога да
улажете, да поштујете наставника и да му
дате респектабилно место у друштву како
би могао да се посвети деци, поручио је др
Стеван Јокић.
Морам да кажем да су данашњи наставници
изложени великим притисцима, а што се
тиче смерница за рад препуштени сами
себи. Ипак, велика већина има жељу да

унапреди образовни систем и помогне својим ученицима, и зато није упитно да ли треба да
примене иновативни приступ јер је њихов посао да стално преиспитују оно што је радио неко
пре њих, наглашава др Ненад Стевановић.
Можда ћу звучати мало престрого, али наше школе данас и даље функционишу као у неким
давно прошлим временима, да просто личе на музејске примерке. То традиционално
устројство где наставник седи са једне стране и само он прича, а деца наспрам њега и пасивно
слушају, то је окружење из ког ученици понесу јако мало знања које брзо забораве, које није
употребљиво и није функционално, упозорава Драган Кувељић.
Интегрисани приступ настави подразумева да ученике пре свега научимо како да повезују
градиво и да оно што су научили из једног предмета примене у неком другом. Пут до
остварења тог циља није нимало лак јер га додатно отежава раскорак у садашњем концепту
наставног програма, али ако будете дали све од себе да нешто промените, једног дана ћете у
томе и успети, закључили су учесници.
РПГ
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ДРУШТВО

НОВИ МОСТ – РАЗВОЈНА
ШАНСА ЋУПРИЈЕ

ЈП “Путеви Србије” спровело је јавни позив за израду идејног
пројекта са студијом оправданости за изградњу моста преко
Велике Мораве. За пројектанта изабран Саобраћајни институт CIP

Сада је и дефинитивно извесно да ће
Ћуприја добити нови друмски мост преко
највеће српске реке. Јавно предузеће
“Путеви Србије” расписало је јавни позив
за израду идејног пројекта са студијом
оправданости за изградњу моста преко
Велике Мораве, а након јавног отварања
понуда које је обављено 22. фебруара
у просторијама овог предузећа, за
пројектанта је изабран Саобраћајни
институт CIP.
Нинослав Ерић, председник Општине
Ћуприја, изјавио је да је локална
самоуправа у претходном периоду
интензивно радила на обезбеђивању
неопходних предуслова за израду овог
пројекта, због чега је и урађен

План детаљне регулације градског насеља
Ћуприја. “Пројекат за нови мост преко
Велике Мораве је сада и званично уврштен у
буџет ЈП „Путеви Србије“, и ја сам уверен да
ће реализација овог пројекта, који ће имати
немерљив утицај на развој Ћуприје, почети
2020. године”, рекао је председник Ерић.
Садашњи гвоздени мост на Великој Морави
у Ћуприји изграђен је пре 88 година и
представља „уско грло“ на регионалном путу
Јагодина-Ћуприја-Параћин, саобраћајници
која је истовремено алтернативни правац на
Коридору 10. Изградњом новог модернијег
моста и трансформацијом постојећег у
пешачки мост, у великој мери би се убрзао и
растеретио саобраћај на овој деоници.
РПГ

ЧЕКАЈУЋИ
ОКОНЧАЊЕ
КОНЦЕСИЈЕ

“Кавим - Јединство” већ годину
дана сигурно превози путнике и
ученике на територији општине
Ћуприја

Драго ми је што већ годину дана сигурно и
успешно превозимо путнике на територији
општине ћуприја - изјавио је за Поморавски
гласник Мирослав Пешић, овлашћени
представник овог предузећа. “Кавимове”
услуге користе и ученици – рекао је Пешић
и нагласио да до сада није било никаквих
проблема у релацији путници – превозник.
КАВИМ је притрчао у помоћ путницима
у Ћуприји и заједно са њима делимо
задовољство сигурног и успешног превоза
– рекао је Мирослав Пешић.
Према
његовим
речима
окончање
концесионог поступка још није на видику,
иако се у једном тренуку учинило да је
на самом крају. Нова жалба тренутно је
обуставила поступак. Тај период треба
премостити, па ће се КАВИМ тим поводом
обратити општини – нагласио је Мирослав
Пешић.
Он је закључио да “КАВИМ - Јединство” остаје
у Ћуприји да ради свој посао, нестрпљиво
очекујући окончање концесионог поступка
и расписивање тендера, како би коначно
кренуо обједињени превоз путника и ђака,
РПГ
на територији општине Ћуприја.

Презентација програма НСЗ за послодавце

ЦИЉ НАМ ЈЕ ШТО ВЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Представници Националне службе за запошљавање одржали су промоцију јавних позива
и конкурса за ову годину. Нагласак на теже запошљивима и особама са инвалидитетом
Представници
Националне
службе
за
запошљавање-филијала
Јагодина
одржали су у сали за састанке Општинске
управе општине Ћуприја презентацију
за послодавце, на којој су представљени
програми јавних позива и конкурса за
2019. годину. НСЗ је објавила списак од
12 програма за реализацију мера активне
политике запошљавања, и управо зато
смо организовали састанак са ћупријским
послодавцима, како бисмо им предочили
све бенефите коришћења ових погодности,
каже Светлана Митровић, вд директора
Националне службе за запошљавањефилијала Јагодина
“Заиста имамо читав сет различитих
програма и мера активне политике
запошљавања, који се начелно деле у
три групе. Наиме, ради се о програмима
додатног образовања и обука, затим
о програмима запошљавања, те о
програмима подстицаја за запошљавање
особа са инвалидитетом. Програми
додатних обука у последње време све
више добијају на значају и имају посебан
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приоритет, јер нам је циљ да одговоримо
на захтеве и потребе послодаваца за
радницима који су вољни да се обуче за
конкретан посао без обзира на стручну
спрему.”
Када је реч о подстицању запошљавања, ту
смо нарочито усмерени на приватни сектор
у коме има највише простора за отварање
нових радних места, где предузетницима
нудимо
једнократне
финансијске
подстицаје за радно ангажовање теже
запошљивих категорија. Уједно морам да
истакнем да за сада најбоље резултате
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остварујемо у области запошљавања особа
са инвалидитетом - наглашава Светлана
Митровић.
“У теже запошљиве групе спадају млади до
30 година, технолошки вишкови, старији од
50 година или рецимо лица која се налазе
на нашој евиденцији дуже од годину дана,
и њих најлакше радно ангажујемо путем
јавних радова које у склопу пројеката
спроводе локалне самоуправе, јавне
установе и предузећа. Што се тиче особа са
инвалидитетом, из године у годину дајемо
све боље услове и погодности за њихово
запошљавање, а та подршка се исказује
кроз све боље резултате на том пољу.”

Јагодинска филијала НСЗ остварује
изузетно
добру
сарадњу
са
свим локалним самоуправама у
Поморавском
округу.
Општина
Ћуприја је већ дуги низ година један
од наших најпоузданијих партнера, а
овакви састанци су права потврда за
то - закључила је Светлана Митровић.
РПГ

ДРУШТВО
Развој информационих технологија у сеоским срединама

Амбасадор Турске у Србији,
посeтио Ћуприју

“G4” УЧИОНИЦА У СЕЊУ НАСТАВАК
САРАДЊЕ

Желео сам да поздравим
једног од најбољих младих
председника општине у Србији
– рекао је амбасадор Турске,
обраћајући се председнику Ерићу

Дигитализација и образовање су међу
најважнијим приоритетима за нас и на том
путу кључна су партнерства каква имамо
са “Vip mobile” – рекао је Саша Стојановић,
помоћник министра за дигитализацију
у просвети. Он је са Биљаном Марић,
саветницом миснистра у истој облсти
и Аном Борош Тодић, представницом
компаније “Vip mobile”, присуствовао
отварању “ G4 учионице” у ОШ “13.
октобар” у Сењу.
Компанија “Vip mobile” и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја

Републике Србије раде на пројекту
модернизација образовања у руралним
срединама, под називом “G4 учионице”.
Тим поводом су основној школи у Сењу
постављени рутери са “G4” интернетом.
Циљ пројекта је да се обезбеди интернет
у истуреним одељењима школа, ради
подршке наставном кадру при дигиталној
едукацији и даљем развоју ученика.
Основна школа “13. октобар”, односно
подручна школа у Сењу је једна од 25
школа у Србији, обухваћених овим
пројектом.
РПГ

НОВЕ ИДЕЈЕ ПО МЕРИ
ЗАЈЕДНИЦЕ

У оквиру програма SWISS PRO и подршке
Владе Швајцарске, удружење грађана
“Херц 24” у партнерству са Центром
за социјални рад и општином Ћуприја
реализује услуге “Дневне активности
за децу и младе са сметњама у развоју Мост” у просторијама Центра за социјални
рад
У оквиру програма SWISS PRO одобрена
су средства вредна 350 хиљада евра
за 26 организација цивилног друштва,
како би спровеле социјално иновативне
пројекте у 48 градова и општина, док је
техничку подршку намењену локалним
самоуправама за спровођење пројеката
у партнерству са цивилним сектором
добило 16 градова и општина у Србији.
Подршка је вредна између 10.000 и 14.000
евра по пројекту, и одобрена је за 26
организација цивилног друштва како би
спровеле „Нове идеје по мери заједнице“,
односно социјално иновативне пројекте
намењене рањивим групама. Једанаест
пројеката бави се оснаживањем рањивих
група кроз обуке, док се остале баве
унапређењем доступности јавних услуга
за рањиве групе: осам пројеката у фокус
ставља приступ социјалној заштити,
четири пројекта баве се унапређењем
приступа здравственим услугама, док су

три усредсређена на образовање.
“Овим програмским активностима тренутно
је обухваћено четрнаесторо деце, заједно
са њиховим породицама. Простор је
опремљен и пружа адекватне услове за
боравак и едукацију деце са сметњама у
развоју. За сада је то четири пута недељно”,
каже Јадранка Ђорђевић, помоћница
председника општине.
Директорка Центра за социјални рад
Драгана Михајловић истиче потребу за
постојањем оваквих активности за децу са
сметњама у развоју. Поред простора она
је истакла пружање сваке врсте надзора и
стручне помоћи неопходних за реализацију
програма. Директорка Михајловић је
закључила да овај пројекат показује своју
оправданост и да ће у скорој будућности
окупљати све већи број младих са сметњама
у развоју, који ће на квалитетан начин
проводити своје време.
РПГ

Амбасадор Турске у Србији, његова
екселенција господин Танжу Билгич,
постио је Ћуприју. Он је најпре бишао
“Тибет моду”, фабрику која је прва
инострана инвестиција у граду на
Великој Морави и у којој ради највећи
број жена. Господин Танжу им је
честитао Осми март и свакој радници
уручио цвеће. Амбасадор је изразио
задовољство због успешног пословања
ове фебрике у Ћуприји.
Након посете “Тибет моди” његова
екселенција Танжу Билгич се састао са
председником општине Нинославом
Ерићем и руководством локалне
самоуправе.
У
срдачном
и
пријатељском
разговору констатована је досадашња
успешна сарадња Ћуприје и турских
привредника, односно фабрика које
раде на подручју општине.
Желео сам да поздравим једног од
најбољих младих председника општине
у Србији – рекао је амбасадор турске,
обраћајући се председнику Ерићу.
Председник
Ерић
се
захвалио
амбасадору на досадашњој сарадњи,
помоћи и разумевању и нагласио да
ће успешни привредни токови бити
настављени и у будућности.
Ћуприја се показала као добар
домаћин. Тиме желимо да анимирамо
и остале турске инвеститоре да улажу
код нас. Пример за то су досадашње
инвестиције - рекао је председник Ерић.
На крају разговора председник је
његовој ексселенцији Танжу Билгичу,
амбасадору Турске у Србији, и осталим
гостима уручио пригодне поклоне.
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ДРУШТВО
Обележена годишњица
НАТО бомбардовања
Србије

„НИКАДА НЕ
СМЕМО ДА
ЗАБОРАВИМО, А
ДА ОПРОСТИМО
НЕ МОЖЕМО“

Трибина о НАТО агресији на СРЈ у КПЗ Ћуприја

ЗЛОЧИНАЧКИ ЧИН
НАТО агресија на СРЈ, односно на Србију,
био је злочиначки чин извршен мимо
свих мађународних правила и права.
Једна земља је одабрна да се на њу
сјати најмодернија светска војна сила
у то време, демонстрирајући своју
снагу и недодирљивост, баш на у време
обележавања 50 година постојања
алијансе – речено је трибини поводом
20 година од НАТО бомбардовања, коју је
организовао КПЗ, у свом објекту у Ади.
Најпре је осуђеним лицима приказан
документарни филм “Живота Ђурић,
јунаштво, памћење”, који говори о мајору,
пилоту Животи Ђурићу из Давидовца код
Параћина, који је погинуо бранећи своју
отаџбину, директорно се супротсављајући
НАТО авијацији.
О тешким данима НАТО агресије говорили
су публициста Душан Стаменковић

и
генерал
потпуковник
Љубомир
Анђелковић.
Гости трибине били су представници
Удружења бораца отаџбинских ратова
из Праћина и Бранислав Стојановић,
директор музеја у Параћину.
РПГ

Сећање на НАТО агресију – 20 година после

„Данас
када
обележавамо
двадесет година од НАТО агресије
не смемо да заборавимо чин
терора над српским народом.
Били смо пркосни и поносни зато
што бранимо слободу. Били смо
јединствени, и такви морамо бити
у будућности. Никада не смемо да
заборавимо, а да опростимо не
можемо. Свим жртвама вечна слава
и хвала“, записао је председник
општине Ћуприја Нинослав Ерић
у књизи утисака у спомен-соби
куће народног хероја Миодрага
Новаковића Џуџе. Церемонији
обележавања две деценије од
почетка
НАТО
бомбардовања
присуствовали су представници
локалне самоуправе, Војске Србије
и општинског одбора СУБНОР-а,
који су полагањем цвећа и минутом
ћутања одали пошту свим жртвама
овог злочиначког чина.
24.март 1999. године је велика
историјска опомена да Србија
никада не треба да постане чланица
НАТО пакта, већ да остане војно
неутрална земља. Општина Ћуприја
је најзад успела да реши имовинскоправне односе у вези са локацијом
на којој је била “Касина”, и на том
месту наредне године најзад ћемо
поставити спомен-обележје за
жртве НАТО бомбардовања, каже
председник Ерић.
РПГ

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Ми немамо законску обавезу али нас морални чин обавезује да се сваке године
сећамо НАТО агресије на СРЈ, односно Србију – сагласни су учесници трибине
“Дан сећања – 20 година од НАТО аграсије”, коју је у ВМШСС организовао
ћупријски Општински одбор Удружења војних пензионера Србије.

Суочили смо се са много надмоћнијим
непријатељем, који је деловао из ваздуха.
Та борба је била неравноправна, али смо
успевали да на разне начине докочимо
авионима четврте генерације сила НАТО
пакта – реако је
Станиша Николић,
потпуковник у пензији. Николћа је
бомбардовање Србије затекло у Гарнизону
у Урошевцу. Било је тешко, али нас висок
морал ни једног тренутка није напуштао –
рекао је потпуковник Николић:
Данас,
двадесет
година
касније,
потпуковник Николић се ћа тих дана и
гласно размишља – Све је то могло дргачије
да се реши.
Студентима ВМШСС о војним аспектима
бомбардовања
говорио
је
Зоран
Младеновић, који је у време агресије био
командант Дивизиона противваздушне
одбране, у чину мајора. Он се нарочито
осврнуо на техничке карактеристике
летилица и убојних средстава који су
киришћени у нападу на Ћуприју, најпре 8.
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априла а затим и 29. маја.
Душан Стамнековић, члан посебне јединице
Министарства одбране, у чину потпуковника,
био је задужен за организацију цивилног
сектора и сарадњу са војском. Он је истако
да током НАТО агресије на Ћуприју није
страдао ни један цивил, ни један војник.
Начињена је велика материјална штета али
људских жртава није било.
О данима нато агресије говорио је и
застаник прве класе Владан Аврамовић,
који је у то време обављао дужност
заменика командира карауле на Кошарама,
на граници са Албанијом. Он је са својим
ратним друговима бранио линију фронта
и није дозвољавао упад припадника ОБК-а
на териториију Косова и Метохије. Битка за
Кошаре завршена је 14. јуна 1999. године,
када се војска СРЈ, на основу Кумановског
споразума, повукла са Кошара. НАТО
бомбардовање Србије окончано је 9. јуна,
након пуних 78 дана.
РПГ

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
Трибина фондације “Тијана Јурић” у Ћуприји

УКРАДЕНА БЕЗБЕДНОСТ

“Наша деца припадају генерацијама које свакодневно активно
користе интернет, а нарочито друштвене мреже. Проблем је у
томе што она то чине врло неопрезно, и не слутећи какве их све
опасности тамо вребају. У највећем броју случајева ми родитељи
од таквих појава не можемо директно да их заштитимо, и зато
је од суштинске важности да их едукујемо како да препознају
потенцијалне претње, и како да сама себе заштите”, каже Игор
Јурић, оснивач фондације “Тијана Јурић”, који је за ученике и
студенте у амфитеатру Високе медицинске школе одржао трибину
на тему безбедности на интернету, педофилије и трговине
људима.
Родитељи су, нажалост, информатички много мање писмени од
своје деце и углавном су слабо обавештени о свим облицима
насиља који могу пратити интернет комуникацију и виртуелни
свет који је можда чак данас опаснији од оног стварног. Велики
део нашег света је баш тај виртуелни свет, који је пун претњи по
безбедност вашег детета, а ви их нисте свесни јер не познајете
довољно “материју”. Мој циљ је да на што једноставнији и
разумљивији начин представим и деци и родитељима како
интернет предатори долазе до својих жртава.”
Грешка је мислити да су ваша деца безбедна у малом граду, јер
пракса показује управо супротно, упозорава Игор Јурић.
“Последња 32 случаја тешких силовања и убистава деце десила су
се искључиво у малим местима попут Ћуприје, где су предатори
били из већих градова а жртве из провинције. Зато верујте кад
вам кажем да ово сви морају врло озбиљно да схвате.”
До сада смо, радећи ове радионице, обишли преко 400 школа

у Србији и радује што смо наишли на веома добре реакције и
родитеља и деце, која су схватила да све ово није шала, и чак су
нам се касније обраћала за помоћ, објашњава Игор Јурић.
“Ја на трибине долазим као отац једне девојчице које више нема,
и мислим да то деци поручује да им не причам празне приче
о нечему што је далеко од њих. Резултати и повратне реакције
су охрабрујући, јер смо као исход трибина добијали питања о
ситуацијама где су се деца препознала, и питала нас шта даље
радити и коме пријавити. Без обзира што је ово још увек само мали
део свега, мислим да се свест ипак подигла на виши ниво.” РПГ

ПРИЧА О ХРАНИТЕЉСТВУ ХУМАНИТАРНО
У Казнено-поправном заводу Ћуприја
одржана је пројекција филма “Сећања која
не бледе”, ауторке Зорице Петровић

Овај документарни филм бави се темом хранитељства, а
сама ауторка је са пуно емоција испричала животну причу
породице хранитеља из села Милошевац.
Ово поморавско село надомак Велике Плане однеговало је
у протеклих осам деценија више од пет и по хиљада деце,
а готово да нема куће која, уз своју децу, није прихватила и
нечију туђу.
“Филм је био основа за причу о хранитељству коју смо
представили са аспекта законских регулатива, које су изнели
представници Центра за социјални рад, док су о личним
искуствима одрастања у хранитељским породицама са пуно
емоција говорила и нека од осуђених лица”, каже Владица
Божиловић, управник КПЗ Ћуприја.
Казнено-поправни завод у Ћуприји је установа отвореног
типа у којој затворске казне издржава око 230 лица. У склопу
програма поступања према осуђеним лицима у овој установи
се редовно спроводе едукативне, културне и образовне
активности које за циљ имају социјализацију осуђених лица
– подсетио је управник Божиловић и нагласио да се ова
установа разликује од свих осталих установа оваквог типа у
Србији.
“Они који контролишу и надзиру наш рад дали су признање
за квалитет и методологију рада који спроводимо. Сложили
су се да је ово одличан пут и начин да се изврше неке
промене код осуђених лица, а постигнути резултати на том
пољу, по свим релевантним параметрима, су више него
задовољавајући.”
У реализацији овог пројекта учествовали су ћупријски Центар
за социјални рад, Центар за породични смештај и усвојење,
Центар за хранитељство Милошевац и КПЗ Ћуприја
РПГ

ПУТЕШЕСТВИЈЕ
“МАТУРАНАТА”

Извођењем за ученике и грађанство заокружена је турнеја представе
“Матуранти” чланова драмске секције Средње медицинске школе.
Након премијере у част 60 година постојања школе прошле јесени,
кренуло је хуманитарно путешествије “Матураната”, који су одиграни
у Параћину, Јагодини, и на концу опет у Ћуприји.

Ниједно извођење “Матураната” није било исто, и та наша моћ
импровизације је публици сваки пут пружила јединствен доживљај
представе. Ова лепа ваннаставна активност је за нас била право
уживање, а није изостала ни позитивна реакција публике, махом
наших вршњака, који су се, чини се, итекако пронашли у приказаним
ситуацијама, каже Анђела Павловић, протагонисткиња представе.
Извођењем представе “Матуранти” прикупљено је укупно 24
640 динара, од којих су купљена 4 мерача притиска за одељења
педијатрије у болницама у Јагодини и Ћуприји. Ово је била само једна
од хуманитарних акција ученика медицинске школе које су, у складу са
РПГ
њиховом будућом професијом, постале њихов заштитни знак.
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
Виноградари свечано обележили своју славу Светог Трифуна

ДА ПОНОВО ОЖИВИ ВЕЗИРОВАЧКО
И ЈОВАЧКО ВИНОГОРЈЕ

Како време пролази све више користимо реч “некада”. Нажалост, тако
је и када су у питњу засади винове лозе на Везировом брду и брду
Гиље изнад Јовца и Остриковца. Чувени Јовачки подруми и “ружица”
која је некада “потоцима текла” према Великој Морави и даље
Србијом и светом, ширила је позитиван дух и топлину поморавске
долине окупане сунцем, али и “зачињене” кошавом, ветром без кога
не би било ни нас на овим просторима.
14. фебруар је за нас изузетно посебан датум. То је дан када
обилазимо наше снегом прекривене винограде, орезујемо лозу
и погледа подигнутог ка небу захваљујемо нашем заштитнику за
прошлогодишњи, а молимо му се за још богатији род у овој години
- поручили су Свечари Светог Трифуна са Везировог брда, који су
традиционално у Виноградарској кући обележили своју славу.
Како обичај налаже, најпре је читана молитва Светом Трифуну и
освећен оближњи виноград, а затим симболично орезан и вином
пошкропљен изабрани чокот – за добру срећу и берићетан принос
на јесен.
Част је и привилегија бити колачар за виноградарску славу, а
нарочито ако сте део такве заједнице какви су Свечари Светог
Трифуна са Везировог брда, произвођачи најбољег вина и ракије у
околини – рекао је овогодишњи колачар, Јовчанин Драган Глишић, за
кога је свети Трифун много више од празника.
“То је светац кога моја породица генерацијама уназад поштује. Ја
сам из Јовца, тамо имамо велике винограде наслеђене још од мог
прадеде. Данас сам овде, што се каже, рекреативно, а иначе смо
и даље произвођачи, мада ћете међу нама ретко наћи оне који се
виноградарством баве да би живели од тога.”
Смисао окупљања за виноградарску славу је очување култа гајења
винове лозе и православних обичаја, традиција коју се виноградари
труде да пренесу на млађе генерације. “Виноградарску кућу смо
подигли као место саборности произвођача и љубитеља вина и
ракије нашег краја. Да ли ћемо успети да у будућности омасовимо
производњу - остаје да се види”, закључио је Драган Глишић
Када је обављено сечење славског колача и лепа дужност пренета
на новог колачара, весеље је могло да почне – уз музику, и наравно
вино, до у ситне сате. Јер како кажу везировачки виноградари:
“На данашњи дан слободно пијте вино колико вам душа иште,
благословено је!”

СВЕТИ ТРИФУН У ОСТРИКОВЦУ

Уз славски колач, свећу и вино остриковачки виноградари обележили
су Светог Трифуна, заштитника винограда и виноградара. Традиција
узгајања грожђа, калемљења садница и производње вина преносила
се са колена на колено, а последњих година виноградарству се
враћају млађе генерације попут Стефана Стојановића, овогодишњег
колачара.
“Овај празник за виноградаре представља почетак нове године, нов
принос, нове чокоте и ново вино. Надам се да ће наредних година
брда изнад Остриковца оживети, а млади људи наставити традицију
старих виноградара “, жеље су младог колачара.
Падине брда Гиље надомак Остриковца и Јовца чувају вишевековну
традицију виноградарства овог краја. Некада су ови простори били
надалеко чувени по квалитетнм грожђу и још квалитетнијем вину.
Сваки становник поседовао је по два хектара винограда, а јовачко
виногорје простирало се на око 800 хектара.
Јовачки подрум надалеко је био познат по својим винима од којих је
најпознатија била “Јовачка ружица”.
Виноградари се надају доброј години. Кажу да, ако на Светог
Трифуна падне снег - биће кишна и родна година, а ако је сушно неће ваљати. Жеља им је да се виногради не затру, да дедовина не
опусти, и да се све више младих врати својим огњиштима.
РПГ

УСПЕШНА ПРВА АКЦИЈА
ПЛАНИНАРЕЊА ДП „ЗУБРОВА“

Прва акција планинарења ДП „Зуброва“
из Ћуприје превазишла је очекивања
организатора. Уместо једног, због великог
броја заинтересованих из Ћуприје су пут
Девојачког камена кренула два аутобуса,
са чак стотину учесника. Према речима
Огњена Тубића, потпредседника друштва,
ова акција која је била промотивног

карактера, протекла је у најбољем реду.
ДП „Зуброва“ на својој Фејсбук страници
објавило је календар будућих акција, у
којима ће моћи да учествују сви они који
се учлане у ово планинарско друштво и
тиме стекну чланску картицу Планинарског
савеза Србије.
РПГ
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
Осмомартовски концерт Градског оркестра

У РИТМУ ЛАКИХ НОТА
Једна за другом низале су се нумере посвећене женама и
љубави према њима која се сматра једним од најузвишенијих и
најплеменитијих осећања

Мелодијама
из
питомих
равница
Поморавља, преко Иберије, високих Анда
и руских степа, па опет, све до Балкана
и песама које су нам још у колевкама
у ген уткане, водио је публику кроз
осмомартовски концерт Градски оркестар,
на челу са диригентом Богомиром Лазићем.
Топле реакције и чести аплаузи публике
мера су задовољства и репертоаром и
вештином изведбе ове групе ћупријских
музичара.
Не треба заборавити да су активности
Градског оркестра покренуте великим
ентузијазмом а да је оно што их је до данас
одржало чиста љубав према музици и жеља
чланова оркестра да се, уз лични напредак
и сатисфакцију, родном граду нешто лепо и
поклони.
Градски оркестар ћупријску публику
обрадовао је још једним лепим и ефектним
концертом. Овога пута сада већ добро
познати ансамбл под вођством професора
Богомира Лазића наступао је у част Дана

жена, а све даме које су дошле у салу ШОМО
“Душан Сковран” на поклон су добиле
магнет у облику срца, сувенир настао на
радионици декупажа, иза чије организације
стоји Установа културе Ћуприја.
Једна за другом низале су се нумере
посвећене женама и љубави према њима
која се сматра једним од најузвишенијих и
најплеменитијих осећања – од севдалинки,
староградских, домаћих и иностраних
романси, па све до старих добрих народних
српских
песама,
неизоставног
дела
репертоара градског оркестра који слови
за промотера и чувара традиционалног
стваралаштва. Публика, у којој су очекивано
преовладавале даме, сваки такт испратила
је раздраганим певушењем, звиждуцима
одушевљења и громским аплаузима, а у
очима оних најемотивнијих могла се видети
и покоја суза.
Организатор концерта била је Установа
културе.
РПГ

ОСМОМАРТОВСКА
РАДИОНИЦА
ДЕКУПАЖА

У организацији Установе културе Ћуприја
успешно је одржана још једна радионица
декупажа. Задатак – израда поклона за све
посетитељке концерта градског оркестра који
је поводом Дана жена одржан 7. марта у сали
ШОМО “Душан Сковран”.
Кроз руке инструкторке Јелене Трајковић
и њених сарадница из “Креативне
сваштарице” овога пута су прошле две групе
дама, а за курс декорисања и освежавања
изгледа употребних и украсних предмета
помоћу обојеног папира у комбинацији са
одређеним специјалним ефектима заиста се
тражило место више. Осим у Поморавском
округу, ова симпатична екипа радионице
држи и по осталим градовима Србије.
Декупаж
номинално
јесте
“женска
занимација” што би се рекло, али на нашим
радионицама има и мушкараца, с тим да
су њихова интересовања усмерена готово
искључиво на употребне предмете, открила
нам је Јелена Трајковић.
“Није тачно да наше радионице похађају
само даме али оне углавном воле да израђују
украсне предмете, док мушкарце претежно
интересује рестаурација намештаја”.
РПГ

У свету и код нас обележен 5. март, Дан енергетске ефикасности

ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ

Општина Ћуприја укључена и редовно спроводи све акције које за циљ имају уштеду енергије
Природа нам је подарила велика богатства, али нас је
истовремено и обавезала да та богатства чувамо, негујемо
и унапређујемо, како ради нас самих тако и ради будућих
покољења.
Светски дан енергетске ефикасност се обележава сваке године
5. марта у част првог састанка светских експерата одржаном
на овај дан у 1998. године у Аустрији, како би разговарали о
енергетској кризи и њеним могућим решењима.
Израз “енергетска ефикасност” односи се у суштини на
коришћење енергије на такве начине који не изазивају
климатске промене. Ово је омогућено развојем обновљивих
извора енергије и транспорта који су мање агресивни према
животној средини.
Међународна агенција за енергетику процењује да ће се у
свету потрошња енергије повећати за 40 % током наредне
две деценије, што значи да владе свих земаља треба да
спроводе посебне мере. Енергетска ефикасност не значи
компромис који се одражава на квалитет живота, већ
паметно понашање које треба да обезбеди исту робу и услуге

уз коришћење мање енергетских ресурса. Ово се постиже
побољшањем процеса, когенерацијом (истовремена
производња електричне енергије и топлоте), рециклажом,
рекуперацијом (прикупљање и искоришћавање споредних
производа производње), коришћењем чистача и паметнијом
потрошњом (коришћење само енергије која је потребна).
На дан енергетске ефикасности у Основној школи “Вук
Караџић”, на часу општетехничког образовања, ученицима
је одржана едукативна радионица под назовом “Играј за
Енергију”. У питању је друштвена игра која децу учи да
правилном употребом енергетски ефикасних апарата и
средстава дођу до највишег ступња уштеде енергије, било да
се ради о домаћинствима или објектима.
Жељко Џелатовић, дипломирани инжењер електортехнике,
који се у Општинској управи бави пословима енергетске
ефикасности, каже да је општина Ћуприја укључена и редовно
спроводи све акције које за циљ имају уштеду енергије, од
уличне расвете до добијања енергетских пасоша за зграде од
јавног значаја.
РПГ
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
“РАНЧОР”
Ранчор у буквалном преводу са хинди
језика значи “онај који бежи са бојног
поља”. У пренесеном значењу ранчори су
људи који важе за пацифисте у најдубљем
смислу речи, људи који не ратују ни
под којим условима, па чак ни по цену
сопственог живота, а то је, између осталог,
моја визија човековог битисања на овом
свету, започиње причу млади параћински
песник Милош Макера, који је у Народној
библиотеци “Душан Матић” промовисао
своју другу збирку поезије под називом
“Ранчор”. Овај 21-годишњак, чија је
вокација иначе везана за медицинску
струку, своје песме објављује под
псеудонимом Хартофилакс.
“Хартофилакс на грчком дословно значи
чувар списа. То су били службеници у
Византијској цркви задужени за чување
јеретичких списа који су као неподобни
били забрањени за читање обичним
људима.”
Рефлексивна поезија је, сматрам, прави
начин да се изразим, мада бих волео
да се опробам и у писању прозе једног
дана. Гајим велику љубав према Далеком
Истоку, источњачким погледима на свет и

медитацији, каже Милош Макера.
Интерактивна промоција збирке “Ранчор”
привукла је велики број младих који су
са пажњом слушали одговоре аутора на
питања о љубави, вери, смислу постојања,
чиме је у потпуности испуњен примарни
циљ организатора, а то је давање ветра у
леђа поетама чије време тек долази.
РПГ

ПОЕТСКО ВЕЧЕ МИЛКЕ ИЖОГИН
И БОРЕ БЛАГОЈЕВИЋА

У Народној библиотеци “Душан Матић”
приређено је поетско вече са члановима
ћупријског књижевног клуба, на коме
су промовисане збирке поезије “Очисти
зенице” Милке Ижогин и “Да стихом цртам
твоје лице” Борислава Боре Благојевића.
Позната као дама која у граду на Великој
Морави пише неке од најтананијих
љубавних
стихова,
председница
Књижевног клуба “Душан Матић” Милка
Ижогин, која ће прошлу годину памтити
по публиковању збирке “Очисти зенице”,
није искључила могућност да ускоро
светлост дана угледа неко ново издање,
али како каже, овога пута би волела да у
њему поред песама буду и кратке приче.
Моја збирка “Да стихом цртам твоје лице”
прошле године већ је промовисана у
многим градовима Србије. Ето, сада је
приређена и промоција овде, у Ћуприји.
Било би лепо када би, поред Поетске
позорнице, која се одржава једном
у три месеца, овакве поетске вечери
постале пракса - каже Бора Благојевић,
који се средином децембра вратио из
италијанског града Галатоне, где је био
члан жирија међународног конкурса
намењеног
песницима
из
бивше
Југославије.
“Поетско вече са Милком Ижогин и Бором

ЦРТЕЖИ И
ГРАФИКЕ

Занимљива и вредна колекција цртежа
и графика великана српске уметничке
сцене 20. века представљена је ћупријској
публици.
Колекционарством цртежа и графика
савремених српских уметника бавим се
десетак година и ово је само половина моје
колекције. Сматрам да су цртеж и графика
помало неправедно запостављени на нашој
ликовној сцени. Ја у њима видим посебан
начин уметничког изражавања, који је више
личан и непосредан – рекао је Божидар
Деспотовић Деспа, колекционар уметничких
слика из Шапца.
Деспотовић прецизно запажа нешто што
до данас у овом контексту није речено –
каже критика. А то је да сви ми, управо
захваљујући уметничком делу, долазимо до
истог на различите начине. У том контексту
Деспотовић закључује, али сада не само као
колекционар већ и као песник, потребно
је тумачити и сам појам времена и улогу
историје у том времену.
И шабачки уметници цене рад Божидара
Деспотовића. Млади вајар Миодраг
Самарџић каже да први пут радове
сагледава из угла посматрача и посетиоца
изложбе у простору који је адекватан тој
намени. Утисак је непоновљив и дела наших
савремених уметника на оваквом месту
добијају своју праву вредност, него када се
појединачно гледају.
РПГ

Изложба радова матураната
средње Уметничке школе

АНГАЖОВАНИ
ПЛАКАТ

Благојевићем је прва промоција коју смо
организовали у 2019. години. Одлучили
смо се за завичајне песнике баш због
чињенице да је према нашој евиденцији
једна од најчитанијих књига “Гори Морава”
Драгослава Михаиловића, што показује
да је Ћуприја плодно тло и за поете и за
прозаисте. Морам да истакнем да признање
италијанског књижевног клуба овој установи
и мени лично, које је Бора Благојевић донео
из града Галатоне, веома ласка”, објаснила је
Љиљана Ђорђевић, директорка библиотеке.
Распоред активности у Народној библиотеци
“Душан Матић” већ је сачињен и попуњен
све до краја марта, тако да ће, како каже
Љиљана Ђорђевић, зима у Ћуприји протећи
у знаку дружења са књигом.
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РПГ

Матуранти средње Уметничке школе из
Ниша учествовали су на Сајму образовања
и део свог стваралаштва приказали на
изложби “Ангажовани плакат”, у галерији
музеја “Хореум Марги-Равно”.
Радови су настали као део наставног и
ваннаставног процеса, покривајући веома
широк спектар тема у савременом друштву,
на ликалном и глобалном нивоу.
Својим ангажованим плакатима, визуелним
комуникацијама и порукама које кроз
њих шаљу, радови ученика естетски
задовољавају, али и остварују веома
емотивну и интелектуалну везу са публиком
на свим нивоима – речено је приликом
отварања изложбе.
Нишка средња Уметничка школа има дугу
традицију и одшколовала је велики број
значајних ликовних уметника. Позанато
је да су њени ученици били и Ћупричани.
Представљање на Сајму образовања
шаље леп позив свим занитересованим
основцима да школовање наставе баш у
средњој Уметничкој школи у Нишу.
РПГ

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА
Радионица старих заната у Народној библиотеци “Душан Матић”

ОБУЋАР

Наследио сам и преузео од оца посао који јако волим и за који сматрам да има перспективу, иако
спада у старе занате – рекао је Лука Цветковић, који је своје занимање представио ученицима
основних школа, у оквиру радионице о старим занатима у Народној библиотеци “Душан Матић”
Народна библиотека “Душан Матић”
поред
свакодневних
активности
повремено организује веома занимљиве
и радо посећене радионице различитог
карактера. Представљање старих заната
је дошло као логичан след дођаја када
је у питању очување традиције и културе
нашег града и окружења – поручили су из
ове установе
Веровали или не, ја сам одлуку о свом
будућем занимању донео још кад сам као
десетогодишњи дечак долазио у очеву
радионицу – рекао је Лука Цветковић,
обућар из Ћуприје, који је своје занимање
представио ученицима основних школа
у оквиру друге радионице о старим
занатима. “Сада, деценију касније,
наследио сам и преузео од њега посао
који јако волим, и за који сматрам да има
перспективу иако спада у старе занате.
Радња постоји од 2006. године, с тим
да сам ја проширио делатност јер отац
није правио обућу, па тако данас ручно
израђујем ципеле и ташне. Активно се
тиме бавим скоро две године, а обућар
сам постао из чисте љубави према
овом послу”, рекао је својим млађим
слушаоцима Лука Цветковић.
Лука је тренутно на студијама за моделара
обуће, а како има свега 20 година, важи

за једног од убедљиво најмлађих обућара
у Србији и једног од ретких који се осим
поправком баве ручном израдом обуће.
За свој посао каже да јесте исплатив али
на дуже стазе, а што се тиче идеја, кад
зафали инспирације, радо консултује стране
мајсторе.
“На Фејсбуку постоји група у коју су учлањени
обућари из читавог света и ту се може видети
рад многих великих мајстора. Понеку идеју
“украдем” од њих, али доста тога осмислим

Стари занати

сам. Често ми саме муштерије донесу
слику ципела какве желе да им направим,
или чак траже комбинацију пар модела.
Углавном, до сада ми се још није десило
да неком не успем да испуним жељу”, са
смешком нам открива своје тајне млади
ћупријски шустер.
Обућарска радња “Пеца” којом руководе
Лука и његова мајка данас се налази
у центру града, у близини средње
Медицинске школе.
Ручно прављене ципеле су, наравно,
скупље од фабричких, али их израђујемо
од најквалитетније телеће коже коју
набављамо из Италије. Искрено, ја уопште
нисам очекивао да ћу имати поруџбине,
али су људи изгледа почели да се окрећу
логици да је боље мало скупље платити
једне квалитетне ципеле које ће им трајати
неколико година, него куповати обућу која
траје само једну сезону – закључује Лука
Цветковић.
“Сем цене материјала, на коначну цену
ручно прављене обуће утиче и то што се
ради индивидуално, баш по мери вашег
стопала, али се заиста исплати када видите
крајњи производ. Квалитет материјала
и израде наше муштерије све више
препознају и све више се одлучују за ручно
прављене ципеле.”
РПГ

СВЕТСКИ ДАН
ПОЕЗИЈЕ

ПРЕПАРАТОР

“Занат је златан”, говорили су наши стари. Нажалост, све је мање занатлија који чувају
успомене на коваче, сараче, шнајдере, капаџије, обућаре, часованичаре... У Ћуприји их је
све мање. Једини који се бави препарирањем животиња је Јован Милосављевић. По струци
грађевинац, Јован је са 17 година препарирао прву животињу. Од тада до данас прошло је
скоро 40 година. Сада је више од занатлије. Свој посао је довео до савршенства, искључиво
захваљујући љубави према препарирању.
Јован је ловац, риболовац, љубитељ природе и животиња. Сарађивао је са многим
музејима и природњачиким установама у земљи. Нема животиње коју није препарирао, од
риба до дивљих свиња. Каже да му је жеља медвед, као највећи сисар у нашем окружењу,
а од егзотичних животиња нека од великих афричких грабљивица.
Стрпљење, упорност, воља и љубав, то је пут до успеха који год занат да радите – поручио је
Јован Милосваљевић дечацима и девојчицама који су га помно слушали.
Радионицу старих заната организовала је Народна библитека “Душан Матић.
РПГ

Осим што и званично означава почетак
буђења природе из зимског сна, први дан
пролећа значајан је и за људе од писане
речи. 21. марта широм планете обележен
је Светски дан поезије, а овај важан датум
у Народној библиотеци “Душан Матић”
окупио је поморавске песнике. Чланови
Књижевног клуба “Душан Матић” из
Ћуприје имали су част да угосте своје
пријатеље из параћинског Књижевног
клуба “Мирко Бањевић” и Књижевног
клуба “Ђура Јакшић” из Јагодине, како би
удруженим снагама славили лепоту стиха.
Сем што организујемо промоције књига
наших чланова и песничке вечери,
ми параћински песници смо активни
учесници свих културних дешавања у граду
на Црници, а такође Поетске позорнице,
где редовно укрштамо пера са колегама
из поморавских и других градова Србије.
Када је у питању песништво, ту ривалство
не постоји, само дружење и лепа сарадња,
каже Олга Ружић Манчић, председница
Књижевног клуба “Мирко Бањевић” из
Параћина.
РПГ
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СПОРТ
Општина одобрила финансијска средства за спортске клубове и удружења у 2019. години

ЗА СПОРТ 15 МИЛИОНА ДИНАРА
Чланови Општинског већа усвојили су на 53. ванредној седници предлог стручне комисије за
оцену годишњих и посебних програма у области спорта. Преко програмског финансирања у
области спорта ове године биће подржано 27 спортских клубова и организација
Из општинске касе је за потребе спорта опредељено 15 милиона
динара. У поређењу са претходним годинама средства су готово
удвостручена”, каже Владимир Васиљевић, члан Општинског већа
задужен за спорт, културу и туризам.
“Ове године средствима из општинске касе финансираће се
27 програма из области спорта, међу којима су и школски и
рекреативни спорт, као и сва спортска такмичења на територији
општине Ћуприја. Од укупних средстава, милион и по опредељено
је за школски спорт, за активности Спортског савеза још око милион
и 300 хиљада, а преостала средства намењена су клубовима и
спортским удружењима за организацију спортских такмичења на
локалу и гостовања клубова”, додао је Васиљевић.
Пројектно финансирање спортских организација и клубова требало
би да допринесе транспарентнијем утрошку финансијских средстава
која се за ове намене додељују из општинског буџета. Оно што
посебно радује јесте чињеница да су скоро сва села са територије
општине Ћуприја аплицирала и добила средства за финансирање
спортских клубова, којима ће се, поред постојећих фудбалских,
прикључити и неколико шаховских клубова за које има све више
заинтересованих. Васиљевић је истакао да је добар део средстава
усмерен на Савез за школски спорт јер је, како каже, развој спорта
код најмлађе популације база за будуће унапређење квалитета свих

спортских грана на територији општине Ћуприја.
Финансијским средствима која улажемо у школски спорт аутоматски
покривамо и трошкове превоза, трошкове здравствених прегледа
сваког детета које учествује на такмичењима, трошкове боравка
спортиста на такмичењима вишег ранга и надокнаду за спортске
раднике који раде са децом, наставља већник за спорт. “Од ове
године општина ће стипендирати успешне спортисте, а први
стипендиста је млади ћупријски атлетичар, двоструки узастопни
носилац титуле спортисте године у Ћуприји, Алекса Милановић “,
закључио је Владимир Васиљевић.
РПГ

Централне Србије у дворанској атлетици за децу
ПРИЗНАЊА ЗА Првенство
нижих разреда основне школе
АЕРОКЛУБ
БРЗИ, СПРЕТНИ,
“ЋУПРИЈА”
СНАЖНИ И ПРЕЦИЗНИ

У Ваздухопловном савезу Србије проглашени
су најбољи спортисти за 2018. годину,
добитници плакете “Златни орао”, као и
добитници специјалних признања, златних
плакета и захвалница. Међу награђенима су се
нашли и чланови Аероклуба “Ћуприја” Мило
Тодоровић, који је проглашен за најбољег
пилота ултралаких летелица и Владимир
Стојковић, коме је припало треће место у истој
категорији.
Златном плакетом за посебне заслуге у
промоцији и развоју ултралаког летења у
Србији награђен је председник Аероклуба
“Ћуприја” Горан Стојковић, који је овом
приликом поручио да су признања велика част,
али и обавеза за даљи рад на промовисању и
развоју ове гране спорта, и изразио наду да
ће ћупријски аероклуб ове године одбранити
титулу на предстојећем државном првенству.
РПГ

Пројекат “Дечија атлетика” Међународне
атлетске федерације спроводи се у Србији
десетак година и има све више поклоника.
То је база из које наша врхунска атлетика
очекује своје шампионе – каже Ненад
Вучевски, тренер у атлетском клубу
“Јасненица” из Смедеревске Паланке и
координатор Атлетског савеза Србије за
дечију атлетику.
У питању је екипно такмичење. У Ћуприју
су дошле четири екипе. Две су оправдано
изостале. Поред домаћина наступили су
још и млади атлетичари из Смедеревске
Паланке, Чачка, Шапца и Крушевца.
Они су брзи, спретни, снажни и прецизни
- млади атлетичари, узраста од првог
до четвртог разреда, окупили су се на
првенству Централне Србије да провере
ко је бољи. Победнике очекује пласман
на Републичко такмичење.
Према
речима
тренера
Ненада
Вучевског нема пуно екипа које раде
полигоне, односно дечију атлетику, која
поред дворанског има и првенство на
отвореном.
Искуства са дечијом атлетиком су веома
позитивна. поред тога што је забавна она
код деце развија и све способности које су
неопходне за врхунску атлетику, тако да
има пуно примера где су деца наставила
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да се баве атлетиком и постижу добре
резултате – рекао је Ненад Вучевски.
Ћуприју су на овом такмичењу
представљали ученици ОШ “13. октобар”.
Са њима је радила Снежана Јовановић,
која је у ОАК “Морава” задужена за
школски спорт. Она је истакла да се нада
ће наредне године нека друга школа
показати интересовање за овај вид
атлетике, јер се ради о деци која нису у
тренажном процесу.
Дакле, све је ту. База постоји, сада је
само треба развијати и унапређивати.
Сигурно је да ће у скоријој будућности од
малих атлетичара почетника бити нових,
великих шампиона.
РПГ

ДОЛИЈАЛИ ПРЕДАТОРИ

ЗАНИМЉИВОСТИ

Ловачко удружење “Морава” Ћуприја - секција Супска успешно организовало другу хајку на вука,
лисицу и шакала
На теренима у атару села Супска, познатим
као Сафора и Мућава, окупило се око 60
ловаца, који су се након традиционалног
ловачког доручка и прозивке упутили у
хајку на предаторе, шакала, лисицу и вука.
Након вишечасовног похода одстрељене
су две лисице, док је нишану овог пута
измакао један шакал.
Лов ситних предатора и свођење на
подношљиву бројност спроводи се како
би наносили што мању штету по узгојну
дивљач - зеца, фазана и јаребицу, по
којима је овај крај препознатљив. Милош
Станојевић, председник Ловачке секције
Супска, каже да је ове године у хајци на
предаторе учествовао нешто мањи број
ловаца него претходне. “Поред домаћих
ловаца, из свих 17 секција колико броји
Ловачко удружење “Морава” из Ћуприје,
придружили су нам се и гости из Крушевца,
Александровца, Чачка, Крагујевца, Ражња
и Ниша. Задовољан сам одзивом ловаца
и успехом на терену”, додао је Станојевић.
Ловачко удружење “Морава” газдује на
ловној територији од 27 хиљада хектара
и може да се похвали изванредним
теренима препуним дивљачи. Броји више
од 500 активних чланова распоређених у
17 ловачких секција, од чега су 36 чланови
Ловачке секције Супска - Влашка. Стално
гајене врсте дивљачи у ловишту су зец,
дивља свиња, фазан и пољска јаребица.
Домаћинима су и ове године стигле

Фото: Андреј Студио

похвале за организацију хајке, која је
традиционално
завршена
ловачким
дружењем, уз ловачке специјалитете
и добру музику. Признања годе, али и
обавезују да догодине будемо још бољи сложили су се организотори, задовољни

што је лов протекао успешено и безбедно.
И ове године додељене су захвалнице и
признања, а међу њима издваја се признање
најстаријем члану ловачке секције Супска,
Милету Ђорђевићу, који чланску карту овог
удружења има од 1960 године.
РПГ

Амбициозни планови ћупријских пчелара

ДО ПОЧЕТКА ПРОЛЕЋА БИЋЕ
РЕГИСТРОВАНО ПРЕКО 3 000 КОШНИЦА
За пчеларима пчеларског друштва
“Раваница - Немања” из Ћуприје је
једна веома успешна година. У прилог
томе говори све већи број пчелара
који се укључује у активан рад друштва
и многобројне активности које су
организоване у току године у циљу
популаризације ове пољопривредне гране.
Милан Николић, председник друштва
пчелара, каже да је спајање два пчеларска
друштва био један од најбољих потеза, те
да до почетка пролећа очекују да ће имати
око 100 регистрованих пчелара и преко 3
000 пријављених кошница.
“Годину која је за нама затворили смо
са 60 чланова и око 1 300 регистрованих
кошница. За непуна два месеца учланили
смо пчеларе који у свом поседу имају већи
број кошница тако да тренутно имамо
више од 2 500 регистрованих кошница”,
рекао је Николић.
Удружење пчелара је према планираном
распореду и у овој години наставило са
едукативним предавањима за пчеларе,

а прво у низу одржао је Слободан Јевтић,
пчелар практичар. Зимовање пчела,
пролећни развој друштава,болести пчела,
како до већих приноса, инвертовање
сирупа, селидба кошница, биле су неке од
обрађиваних тема, па не изненађује што
је и за ово предавање владало велико
интересовање. Уважени гост похвалио
је досадашње активности ћупријских
пчелара, нарочито велики број младих који
се укључио у рад друштва, као и локалну
самоуправу која на различите начине
помаже рад удружења.
“Пчеларство је грана пољопривреде која
апсолутно заслужује примат и треба је
форсирати, јер цела Србија не може да
произведе меда колико може да извезе.
Оно што је важно јесте да за почетно
бављење пчеларством нису неопходна
велика улагања, па охрабрује чињеница
да се све већи број младих људи бави
производњом меда”, рекао је Слободан
Јевтић који се пчеларством бави више од
пола века. У пчеларству не постоје утврђена

правила која доносе успех. Најважније је
поседовати знање о овој области и стално
се усавршавати – нагласио је овај искусни
пчелар.
Планови друштва пчелара “Раваница
-Немања” су да организује још четири
предавања у овом циклусу и своје
активности прошири на едукацију деце и
младих у основним школама. Овогодишње
едукативне активности биће завршене на
Светски дан пчела, 20. мај, изложбом меда,
здраве хране и пића.
РПГ
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СТАРА ЋУПРИЈА

ОД ТУРСКЕ ПАЛАНКЕ ДО ЦЕНТРА ОКРУГА (1)
У фељтону под називом Стара Ћуприја бавићемо се темама из новије историје Ћуприје, односно
од прве половине 19. века, периода који је означен као почетак развоја савремене Ћуприје. За
уводну тему у фељтону изабрана је изградња првих државних институција у Ћуприји у време
када је она постала седиште округа. Отуда и наслов текста Од турске паланке до центра округа.

По завршетку оружаних борби у Другом српском устанку 1815.
године, кнез Милош Обреновић је постао неприкосновена личност
у малој покрајини Османског царства. Јужна граница Београдског
пашалука се од 1815. до 1833. године налазила између Ћуприје
и Параћина, али су турске посаде остале у утврђеним градовима
(једно од утврђења било је у Ћуприји). Својом мудрошћу и
богатством кнез Милош је успео да за своју земљу избори вековима
чекану аутономију. Борба за аутономију 1815-1833. године значила
је и изградњу нових државних институција у Србији, модернизацију
и народни просперитет. Према административној подели
полуаутономне Србије 1819. године, постојало је 12 нахија (касније
округа), од којих је једна названа Ћупријска (Ресавска). На њеном
челу се од 1815. налазио кнез Милосав Здравковић Ресавац, који
је за седиште нахије изабрао Свилајнац. Према уписнику (попису)
из 1818. године Ћупријска нахија се састојала од једне кнежине
(Ресавске) и 69 села. Према истом извору, само у вароши Ћуприја
било је нешто преко две стотине пореских глава.
У периоду између 1815. и 1830. године Ћуприја је била запуштена
варош, изразито оријенталног карактера. Велики шанац опасан
палисадом штитио је четвороугаоно турско утврђење препуно
оружја, топова и муниције, које су чували Турци и Арнаути (Албанци).
Постојала је једна широка главна улица и неколико кривих бочних
улица. Дућани су били ниски са доста прљавштине, а куће хришћана
увучене. Постојала је мала џамија, а школа са свега петоро ђака и
једним учитељем је радила у згради једне механе. Околину вароши
осликавале су преплануле ливаде и мање површине обрађеног
земљишта. Оно што је суморни изглед вароши бар мало поправљало
јесте дугачак дрвени мост, који је и тада важио за главни прелаз
преко Велике Мораве.
У самој ћупријској вароши већину становништва чинили су Турци,
Арнаути и Роми, док су Срби углавном живели у околним селима.
Познато је да се велики број Арнаута доселио у Ћуприју за време
страховладе дахија крајем 18. и почетком 19. века. Међутим, у
изворима је записано и велико досељавање Арнаута из Лесковачког
пашалука (област Голака и Пусте реке) после 1820. године. Због тога

не чуди да је знаменити Јоаким Вујић у свом путопису из 1826. године
забележио да у Ћуприји има више Турака и Арнаута него Срба. Према
преписци ћупријског кнеза и кнеза Милоша, Арнаути су у Ћуприји
чинили разна недела и уливали страх код српског становништва. За
њихове зулуме везује се и један од последњих примера насилне
исламизације у Србији, 1828. године. Њихова самовоља сметала је
и Турцима спахијам,а али и кнезу Милошу. После објаве султановог
Хатишерифа 1833. године морали су, као и Турци, да се иселе из
Ћуприје.
Пише: МА Стефан Стаменковић
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