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Поштовани суграђани

Природа је била благонаклона према нашем граду. Даровала 
нам је повољну климу, плодну и богату земљу и две реке. 

Неки наши давни преци су ту, надомак ушћа једне реке у другу, 
подигли прве насеобине. Нешто касније и мост. Тиме је, место 
које ће још много векова иза тога добити име баш по мосту, 
постало и место сусрета различитих народа, култура и обичаја. 

Ћуприја је још увек место са добрим потенцијалима за леп живот. 
Има и даље све оно што јој је природа од искона даривала и 
више од тога. Има људе који имају жељу, визију и вољу да овде 
остану, раде, стварају, заснивају породице и подижу децу и њима 
у наследство оставе лепшу и бољу Ћуприју.

Пре шест година ја сам тај задатак, или можда пре изазов, да учиним нешто добро за свој град, радо прихватио. Са 
групом истомишљеника закорачио сам у нешто, што је онда, на почетку, имало јасну визију, али не увек и конкретна 
решења. 

Небројани разговори, преговори и договори, посете високих званичника, страних дипломата и делегација, учинили 
су Ћуприју видљивијом за оне који ни слутили нису да један мали град у срцу Србије може да за кратко време понуди 
добре економске потенцијале и створи повољну пословну климу за долазак нових инвеститора. Свака посета 
искоришћена је паметно, а како то у животу бива док су се једна врата затварала, друга су се отварала. 
Али ми нисмо одустали, јер знамо да труд да добијемо индустријску зону није био узалудан, да идеја о индустријском 
парку није неостварива, да нови атлетски стадион није само слово на папиру, да наша традиција, културно наслеђе 
и корени обавезују да у свему томе истрајемо.

Признали или не, Ћуприја се последњих година доста изменила. Можда не онолико колико смо на почетку ове приче 
желели, али се свака година завршавала са новим садржајима. Добила је лепше, уређеније паркове, деценијама 
сањан базен, дотеране школе, сређене улице и тротоаре, реконструисане спортске објекте. За пар месеци и 
најмодернији атлетски стадион. 
Добиће Ћуприја у годинама пред нама много тога. И нове фабричке хале, концертну и атлетску дворану, нове 
спортске терене..... нови мост. 

Наш град, у години за нама, посетило је дупло више туриста, а близина значајних саобраћајница, туристичких и 
историјских локалитета и све интензивнији манифестациони туризам, само су неки од суштинских потенцијала 
наше општине које ћемо у наредним годинама значајније развијати.

За све ово имамо добре предуслове. Оно што је Ћуприји природа дала, и људе који у њој живе своје данас и виде 
своје сутра.

 Председник општине Ћуприја, Нинослав Ерић 

ЗА 
ЛЕПШУ 

ЋУПРИЈУ
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ЗГРАДА 22. ДЕЦЕМБРА БИЋЕ ГРАДСКА КУЋА
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. 

НИЧЕ ФАБРИКА ИЗ ТЕМЕЉА
Општина Ћуприја потписала је Меморандум о разумевању са турском 
компанијом „Фека аутомотив“, која се бави производњом светлосне 
сигнализације за потребе ауто индустрије. Меморандум су на свечаној 
седници поводом Дана општине Ћуприја потписали Ферит Каршиолу, 
председник управног одбора компаније „Фека аутомотив“ и Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја. 
Овим документом турском инвеститору уступљено је четири хектара 
земљишта у Индустријској зони “Минел”, на коме увелико из темеља ниче 
фабрика ауто делова и ауто расвете. Према речима председника Ерића 
у фабричким погонима ће у почетној фази бити запослено 110 радника. 
Пут од потписа, преко паприологије и припремања терена за почетак 
радова, био је дуг. Резултати су сада видљиви и то нам је јако драго. 
Изградња напредује по плану и пред нама ће се ускоро указати потпуно 
нова фабрика, која ће још јаче покренути ћупријску.

ЋУПРИЧАНИ НАЈДРАЖИ ГОСТИ
Поморавље и Јангсу су далеко и тешко их је упоредити, али их повезују 
Ћуприја и Шујанг, једини побратимски градови из Србије и Кине. 
“Позивом за учешће на централној прослави поводом 40 година 
отворености провинције Јангсу према градовима у свету указана нам 
је велика част, а колики је значај овог јубилеја говори чињеница да су у 
друштву са нама били представници побратимских градова из Јапана, 
Шпаније, Чилеа, Северне Ирске, Нигерије и других”, рекао је председник 
Нинослав Ерић по повратку из Кине. 
“Посета је завршена тако што је сваки град добио своје дрво у парку 
пријатељства, а општини Ћуприја је указана част тиме што је њено 
обележје стављено на прво стабло у низу, што говори да су Ћуприја и 
Србија на најзначајнијем месту када је пријатељство са Кином у питању”, 

АМБАСАДОР ТУРСКЕ ПОСEТИО ЋУПРИЈУ
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.

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ



РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У КНЕЗА МИЛОША

Министар рударства и енергетике 
Александар Антић и заменик 
председника Општине Ћуприја Илија 
Пауновић потписали су у Палати 
Србија уговор о додели средстава 
за енергетску реконструкцију Школе 
за основно музичко образовање 
„Душан Сковран“. Тиме је и званично 
верификована додела наменских 
бесповратних средстава у износу 
од готово 21 милион динара, која 
је општина Ћуприја путем јавног 
позива добила од Буџетског фонда за 
унапређење енергетске ефикасности 
Републике Србије. 

У току је реконструкција тротоара 
у Улици Кнеза Милоша, од 
Славије према Микићевом мосту. 
Најпре се ради замена подземних 
инсталација, а затим постављање 
бехатон плоча.
Средства су обезбеђена и до 
краја године биће завршена лева 
страна улице, гледајући из правца 
центра града.

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

ЕНЕРГЕТСКА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ШОМО “ДУШАН СКОВРАН”
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У Општој болници реновирана су 
одељења гинекологије и породилишта. 
Средствима ресорног министарства 
завршено комплетно кречење 
просторија, санација мокрих чворова, 
замена унутрашње столарије и 
репарација намештаја. “Требало је 
много времена да прође, чак више од 
20 година, да коначно на ред дође и 
реновирање ова два важна одељења 
у Општој болници”, рекао је доктор 
Иван Милојевић, помоћник директора 
за медицинска питања. У сређене 
просторије унети су дијагностички 
апарати, који су стигли из донације. 

РЕНОВИРАНА  ОДЕЉЕЊА 
ГИНОКОЛОГИЈЕ И 
ПОРОДИЛИШТА

НОВИ МОСТ 
РАЗВОЈНА ШАНСА 

ЋУПРИЈЕ

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛИЦА
Новим слојем асфалта у дужини од 145 метара комплетно је пресвучена 
Крагујевачка улица, део Улице Животе Станисављевића, а нешто више од 650 
квадрата новог асфалта добила је и Грачаничка улица, код малог мостића. 
Нови асфалт добила је и Делиградска улица. 
Годишњим програмом санације градских саобраћајница планирана је и 
извршена замена завршног коловозног застора у неколико улица. 
Као један од значајнијих пројеката у протеклом периоду истиче се 
реконструкција Улице Станоја Главаша, где је грађевинска оператива ЈКП 
“Равно 2014” успешно реализовала радове на уградњи 70 прикључака на 
водоводну мрежу.
У свим селима општине Ћуприја насипани су некатегорисани путеви и улице, 
по приоритетима које су одредили сами мештани, односно радна тела месних 
заједница.



ЗНАЧАЈНИ ЈУБИЛЕЈИ
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ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ 
ТАЛЕНТЕ ПРОСЛАВИЛА 
45 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Ћупријски таленти још увек свирају са истим 
жаром и еланом, веома инспиративно, 
сугетивно, а опет лако и заводљиво. Њихова 
музика прија уху, а појава на сцени плени 
младалачком снагом која сваког тренутка 
комуницира са публиком. Тако је било и 
на свечаном концерту поводом 45 година 
постојања школе.

НАТО агресија на СР Југославију 1999. године била је злочиначки чин

ДАНИ СТРАДАЊА, БОРБЕ, ПРКОСА И ПОНОСА
Комеморативном академијом Ћуприја обележила две деценије НАТО бомбардовања
За 78 дана НАТО агресије Ћуприја је бомбардована два пута, 8. априла и 29. маја. Прво бомбардовање Ћуприје авијација 
НАТО је извела у 00.40 часова, 8. априла 1999. године, када је са 11 пројектила разорен центар града. Тада је потпуно 
уништено 30 кућа и 70 станова у Булевару Војске Србије, у Улици Милана Топлице, Раваничкој и Нушићевој, а уз стамбене 
објекте уништени су или оштећени објекти Електродистрибуције, Робне куће “Меркатор”, Спортске дворане “Ада”, 
Основне школе “Ђура Јакшић”, водоводна мрежа у главној улици, а око 500 људи морало је да потражи нужни смештај. 
Друго бомбардовање Ћуприје извршено је 29. маја када је са 10 пројектила погођен строги центар града.  
На срећу, људских жртава није било. 

ОБЕЛЕЖЕНА 110.  
Г О Д И Ш Њ И Ц А 

ГИМНАЗИЈЕ
Поносни смо на преко 500 
наставника и око 10 хиљада 
ученика, који су уградили себе у 
ову образовну установу - рекао je 
на свечаној академији директор 
Дарко Миљанић. Посебан 
поклон, “ђачку књижицу 
почасног гимназијалца”, 
добио је академик Драгослав 

Михаиловић.

ОСНОВНА ШКОЛА У 
СЕЊУ ПРОСЛАВИЛА 180 
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Велики јубилеј најстарије образовне установе у 
Поморављу. Наша школа изнедрила је највише 
лекара и неке од највећих интелектуалаца у 
Србији, кажу мештани Сења.

БИБЛИОТЕКА 
“ДУШАН МАТИЋ” 
ОБЕЛЕЖИЛА 
150 ГОДИНА ОД 
ОСНИВАЊА 
Читаонице као институције културе 
настају у времену када књига и писана 
реч све више продиру у шире слојеве 
друштва, које своје потребе за знањем 
и информацијама остварује преко 
разних читалачких клубова. Тако је 
и у Ћуприји по угледу на развијеније 
градове 1868. године основано прво 
читалиште.



ВИДОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ, 
НАГРАДЕ ВУКОВЦИМА

Ресорно министарство је одобрило 
средства па су истраживања рађена и 
током 2018. и 2019. године. Ове године 
главни циљ је да се простор иза зграде 
музеја спустим на антички ниво, како би 
кула била доступна са свих страна.
За реализацију пројекта “Изложба 
проширене стварности античког града 
Хореум Марги”, кабинет министра за 
иновације и технолошки развој Србије 
издвојио је 1.368.570 динара. Циљ 
пројекта је да се кроз дигитализацију, 
материјалну анимацију и виртуелну 
реконструкцију објеката широј јавности 
приближи историјско и културно наслеђе 
римског града Хореум Марги. 

Звање ђака генерације ове године припало је Милици Ђорђевић из 
Гимназије, Анђели Павловић из Медицинске школе, Милици Матић из 
Техничке школе, Матији Радовићу из ОШ „13 октобар“, Ивану Ђурђевићу 
из ОШ “Ђура Јакшић“, Ани Бакић као ученици ОШ “Вук Караџић“, а када 
су у питању ћупријске музичке школе ђак генерације ШОМО“Душан 
Сковран“ је Матија Вајагић, а у Школи за музичке таленте та част припала 
је Јовану Митровићу. Међу добитницима признања су и ученици из Дома 
ученика средњих школа “Срећно“, за награде освојене на републичкој 
Домијади. Поред признања најбољи ученици су добили комплете књига, 
а ове године избор је пао на одабрана дела академика Драгослава 
Михаиловића.

Представницима цивилног и јавног 
сектора из 16 градова и општина у Нишу 
су свечано уручени сертификати “Swiss 
PRO”, о финансијској и техничкој подршци 
Владе Швајцарске.  Сертификат намењен 
ћупријској локалној самоуправи, као 
једином добитнику из Поморавља, 
примио је Нинослав Ерић, председник 
општине. 
У оквиру програма “Swiss PRO” и подршке 
Владе Швајцарске, реализоване су услуге 
“Дневне активности за децу и младе са 
сметњама у развоју - Мост” 
у просторијама Центра за социјални рад. 

НОВИ-СТАРИ ГРАД 
ХОРЕУМ МАРГИ

НОВЕ ИДЕЈЕ ПО 
МЕРИ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОЧАСТИ 
СВЕТОМ 
КНЕЗУ

Положен камен-темељац за 
постамент споменика кнезу 
Лазару
Монумент висине 15 метара 
израђује исти уметник који 
је аутор споменика кнезу 
Лазару у Косовској Митровици. 
Укупна вредност радова, које 
финансира општина Ћуприја, 
је 41 милион динара. Камен 
темељац је освештао Његово 
преосвештенство епископ 
пожаревачко-браничевски др 
Игнатије Мидић.

Примарни задатак новоформираног 
Пословног савета општине Ћуприја је 
успостављање двосмерне комуникације 
између локалне самоуправе и 
привредника. Седници су присуствовала 
34 представника  привредних субјеката 
који послују на територији општине, а 
који ће убудуће бити укључени у рад 
Пословног савета. Савет је до сада 
заседао више пута и истакнута је жеља 
ћупријских привредника за сарадњом 
са страним инвеститорима, те пласман 
домаће робе на инострано тржиште.

ДОБРА ПОСЛОВНА 
КЛИМА  
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ДОСТИГНУЋА

ПРИЗНАЊА ЗА АЕРОКЛУБ “ЋУПРИЈА” 

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 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.

„НОУ ФЕСТ“ ЈЕ НАЈВЕЋИ САЈАМ 
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Излагачи из области високог школства 
недвосмислено су потврдили да овај сајам пружа 
знатно боље услове учешћа у односу на друге сајмове 
образовања у градовима попут Београда, Новог Сада 
и Ниша, те да им је зато итекако у интересу да се 
појаве баш на ”НОУ ФЕСТ-у” јер то касније резултира 
већим бројем уписаних студената.

ЗЛАТНИ АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ 
Алекса Милановић, атлетичар ОАК “Морава”, 
освојио је златну медаљу у трци на 3000 метара на 
Балканском првенству за млађе јуниоре одржаном 
у Истанбулу, у Турској. Алекса је трку на 3000 метара 
истрчао за 9:05.86. Поред Алексе, на Балканијади за 
млађе јуниоре учествовао је и његов клубски друг 
Срећко Милановић, који је у трци на 400 метара на 

циљ стигао пети. 

ОСВАЈАЧИ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
Представљамо вам државног првака у познавању хемије, 
Ивана Ђурђевића, ученика осмог разреда основне школе 
“Ђура Јакшић”. Он је у Новом Саду, са 95 освојених поена, 
оставио иза себе читаву Србију.
“Књижевна олимпијада” је престижно републичко 
такмичење у познавању књижевности и њених 
дисциплина. Овогодишња смотра најбољих одржана 
је у Сремским Карловцима. Ученице првог разреда 
Гимнaзије Милица Ђурђевић и Јелена Маринковић, са 
предметном професорком Тањом Маленовић, вратиле су 
се из Карловаца са првим и другим местом. 
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ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКЕ ИЗУЗЕТНОСТИ 
“РАВАНЕЛИУС” - ТРИ ДАНА КЛАСИКЕ

Завичајни ликовни уметници по девети 
пут пред домаћом публиком
“Могу слободно да кажем да је ово једна од најбољих 
изложби чланова Завичајног клуба ликовних уметника 
Ћуприје до сада”, изјавио је Новак Новаковић, директор 
музеја “Хореум Марги-Равно” и председник клуба. 
Протекле године изложено је шездесетак дела 43 аутора, 
који су на неки начин везани за Ћуприју. Спомен-плакета 
Завичајног клуба ликовних уметника Ћуприје постхумно 
је додељена Ђорђу Јовићу, једном од оснивача клуба. 

Пројекат ентузијаста Установе културе и Школе 
за музичке таленте побрао је све симпатије и 
добио пуну подршку целе локалне заједнице.

У Ћуприји су свирали Роман и Милена Симовић, Роберт 
Лакатош, Лазар Милетић, Драган Ђорђевић, Марко Милетић 
и Владимир Милошевић, а едукативне радионице држали 
су Ирена Поповић Драговић и Милош Миловановић.
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“На темељима Раванице, на темељима онога што су створили Драган 
Ђорђевић, Роман Симовић и плејада других врсних уметника, ви имате чиме 
да се поносите и да уздигнуте главе сматрате да је Србија у вашем граду 
препознала смисао свог постојања“, истакао је академик Светислав Божић. 

НАЈБОЉА ИЗЛОЖБА 
ДО САДА

Поводом Дана општине 2018. у музеју 
отворена  изложбa слика Уроша Предића
Сама чињеница да ће по први пут имати прилику да 
уживају у делима Уроша Предића, једног од најутицајнијих 
уметника свог времена, била је довољна да галерија 
музеја Хореум Марги - Равно буде премала да прими све 
оне који су похрлили на отварање ове изузетне поставке. 
Изложено је 19 ремек-дела насталих у периоду са краја 19. 
и почетка 20. века, која су део фундуса Народног музеја у 
Панчеву.

РЕКОРД: ЗА ДВЕ НЕДЕЉЕ 
2200 ПОСЕТИЛАЦА


