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Ћуприја

СРЕЋАН ТИ ПРАЗНИК ЋУПРИЈО
Нинослав Ерић
Председник Скупштине општине Ћуприја
Можда ми, рођени у слободи, који смо сваки дан почињали
и завршавали у слободи, можда ми, деца слободе и не знамо шта она
у ствари јесте. Можда су њено право значење знали само они који су
без ње били, они који су на некаквом кантару живота увидели да је
слобода претегла и њихов сопствени живот. Они из 1944, али и они
коју су слободу освајали 1918, 1815, 1804 и ко зна колико пута пре
тога. Они су, то своје сазнање шта слобода јесте, најчешће плаћали
прескупо. Свима њима, ми деца слободе, дужни смо да се са дубоким
пијететом данас поклонимо.
Ако смо већ добили тај непроцењиви дар, дужни смо да
све оно што је у њему, а то је живот наш сопствени и животи наши
заједнички, оплеменимо, учинимо бољим и лепшим. Свако то од нас
може. Неко више, неко мање али свако може да допринесе да, оно
што нас везује и окружује, а то је ова наша Ћуприја буде лепша. Да кад
се осврнемо осетимо понос што у њој живимо. Можда најбоље ове
године( као уосталом и сваке друге) су то учинили ученици генерација
ћупријских школа. Исто као и наши млади атлетичари или они којису
представљали Ћуприју на различитим такмичењима... Они који су се
бринули да нам улице буду чисте. Свако ко је макар шта урадио за свој
град, данас, на празник Ћуприје има разлога за задовољство.
Наравно да партија којој припадам и на чијој сам челу има
посебну одговорност. Да уради више од свих других, да уради више
него што је и сама лане урадила. То је обавеза коју смо сами преузели
и обавеза коју овај град очекује од нас. Пре пар месеци, јунски
избори су били својеврсни тест, јесмо ли преузету обавезу досад
испунили. Наши суграђани, нећу рећи бирачи су нам на изборима
поручили. Радили сте добро и зато вам поклањамо поверење. Нису
нам поручили да морамо да радимо још боље. Али то сам ја, оне исте
изборне вечери, рекао својим сарадницима.Оваква подршка значи да
лествицу подижемо више него што смо планирали.

Подразумева се да је морамо прескочити.
На почетку ове године, не претпостављајући
да ћемо се суочити са препрекама епидемије, рекао
сам да ће тек наредна година показати колики је
корак Ћуприја искорачила.То могу да поновим и
данас. Наредне године, кад будемо славили празник
града моћи ћемо да се похвалимо са фабриком у
којој ради 450 радника, болницом која ће потпуно
изменити свој лик, новим тротоарима и водоводним
мрежама..... . Наредна година, али и оне које следе
биће, без сумње године у којима се Ћуприја најбрже
развијала. А до наредног и свих будућих празника
СРЕТАН ТИ ОВАЈ ПРАЗНИК СЛОБОДЕ ЋУПРИЈО.

Јовица Антић
Председник општине Ћуприја
Игром случаја Ћуприја је два од многобројних ослобађања
дочекала у октобру и то у истом веку. Први пут је то било октобра
1918 када је у незадрживом и у историји вероватно незабележеном
јуришу француска коњица једва стизала српску пешадију. Други пут,
13. октобра 1944 године када је совјетска армија у силовитом нападу
ослободила наш град. У обе окупације, у првом и другом светском
рату Ћуприја провела слично време, више од три године.Ваљда због
тога, што смо у октобру два пута дочекивали слободу, то је за Ћуприју
посебан месец, а два споменика на централном градском тргу сведоче
да наш дуг према историји нисмо заборавили.
Један од симбола Ћуприје који се везује за октобар и празник
града су уличне трке. Најстарије су на Балкану, трају пуних 75 година
и већини њених суграђана чини се да постоје одувек. А почели су као
идеја неколико спортских ентузијаста. По њима смо између осталог
постали познати надалеко, јер је ствар престижа у атлетском свету
било трчати у Ћуприји.
Овог октобра ја ћу са места председника општине имати
привилегију да свом граду честитам празник. Да уз честитке најавим
нове инвестиције, да представим визију једне нове Ћуприје. Ушли
смо у трећу деценију овог миленијума, декаду у којој ће се најбрже
мењати слика Ћуприје коју сви познајемо. У њој ће Ћуприја добити
нови мост, први велики мост након готов сто година. Некако испада
да град који је по мостовима добио име у сваком веку добија по један
велики мост. Изградња моста омогућиће да центар града постане
шеталиште, а велики број садржаја и да буде место окупљања
и дружења током већег дела године. Интезивиране привредне
активности би наредне године у ово време требало да незапосленост

у општини сведу на минимум ,али и да се значајан
део дохотка од наплаћеног пореза усмери у
друштвену надградњу. Имамо много пројеката за
наше школе, вртиће, спортске терене и игралишта.
Мада ће локална самоуправа настојати да све
категорије становништва буду адекватно заступљене
наравно да ће нам приоритет бити најмлађи. Ако
желимо да сутра они преузму бригу о Ћуприји онда
је разумљиво да они од нас очекују најбоље услове
за учење и развој.
Ја сам убеђен да ће нам у том развоју и то
више него убразаном протећи време до наредног
празника.

ПРИВРЕДА
Међународни БФЦ стандард (Business Friendly Certification) је сигнал инвеститорима да су општине Југоисточне Европе
спремне и организоване да одговоре на њихове захтеве. Овај сертификат нам омогућава да будемо видљиви на
инвестиционој мапи. Велики број инвеститора долази у Ћуприју, нарочито кинески и турски. Доказ је и немачка фирма
“СМП Аутомотив”, која гради своју фабрику у индустријској зони “Добричево” – нагласио је председник Ерић.

ТУРСКА ФАБРИКА
“ФЕКА АУТОМОТИВ”
Желим да се захвалим господину Вучићу и господину
Ерићу што су нам омогућили да инвестирамо у Ћуприји.
“ФЕКА Аутомотив” је компанија која се бави производњом
аутомобилских делова за велике брендове попут
Фолксвагена, Реноа и Поршеа. У нашој фабрици у Турској
запослено је 1000 радника, а циљ нам је да тај ниво
достигнемо и у Србији. Овде смо добили добре услове
за инвестирање и сасвим сам сигуран да ћемо помоћу
српског тима тај циљ успети и да остваримо”, рекао је
Рефик Мухарем, извршни директор фабрике у Ћуприји.

“ГЕРОВИТ ДОО “ НОВИ
ИНВЕСТИТОР У ЋУПРИЈИ
Општина Ћуприја закључила је Уговор о отуђењу грађевинског
земљишта површине један хектар и 46 ари са ДОО “Геровит” из
Аранђеловца. Реч је о земљишту у Индустријској зони “Минел”, на
коме ће фирма “Геровит” изградити производни погон за производњу
фолија, мрежа за засењивање и врећа за паковање. Уговор су
потписали Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја и директор
аранђеловачког “Геровита”, Радисав Станковић. “Радује то што је
власник фирме “Геровит” Ћупричанин – неко ко је живео овде, али и
неко ко је свој капитал стекао ван Ћуприје и сад тај капитал доноси у
нашу општину”, рекао је председник Ерић. “Рођен сам у овом граду, али
сам дошао да инвестирам овде због тога што Ћуприја има фантастичну
локацију, фантастичне људе, што је град у коме је фантастично живети
и желим да врло брзо видим Ћуприју у пуном сјају”, изјавио је власник
“Геровита” Радисав Станковић.

НЕМАЧКИ “СМП АУТОМОТИВ”
НОВИ ВЕЛИКИ ИНВЕСТИТОР
Након годину дана преговора задовољство ми је да вам саопштим да
је постигнут договор о једној новој великој инвестицији у Ћуприји. У
Индустријској зони “Добричево”, на простору од 28 хектара, произвођач из
области аутоиндустрије, немачка компанија “SMP Automotive” гради фабрику
у којој ће бити запослено 455 наших суграђана”, изјавио је на конститутивној
седници председник СО Ћуприја Нинослав Ерић.
Компанија “SMP Automotive” бави се производњом спољних и унутрашњих
модула за аутомобиле, односно производа попут браника, решетки и
каросеријских елемената, лајсни, спојлера, сунчаних визира, инструменттабли, унутрашњих централних конзола и модула за врата са пратећом
електриком. Са седиштем у градићу Бецингену у близини Фрајбурга, ова
компанија, као део “Samvardhana Motherson Group”, један је од 20 светских
лидера у својој области.
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ЋУПРИЈА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ

Са својих 30 хиљада становника општина Ћуприја је током пандемије
коронавируса дуже време носила неславну значку жаришта.
Нинослав Ерић: “Мислим да на самом старту људи нису схватили
озбиљност ситуације и колико је заправо лако инфицирати се
вирусом. Након увођења првих рестриктивних мера ситуација
се значајно променила, а свака иницијатива Штаба за внредне
ситуације била је поздрављена. Задовољан сам ставом и понашањем
грађана Ћуприје. Још једном смо доказали да смо најјачи онда када
је најтеже и најсложнији онда када је најпотребније. Испоштована је
свака одлука коју је Штаб за ванредне ситуације донео, иако су многе
од њих, за разлику од мера донешених у осталим градовима, биле
далеко рестриктивније.”

У СЛУЖБИ ГРАЂАНА ВОЛОНТЕРИ И КОЛ ЦЕНТАР

Статистика каже да су ћупријски волонтери за време ванредног
стања имали више од 8 500 излазака на терен, приликом којих су
испоручили 5 500 пакета помоћи и обавили бар 3 000 достава – од
основних намирница до лекова наручених преко Кол центра општине
Ћуприја. Примано је, на дневном нивоу, од 130 до 190 позива, а тек
летимичан поглед на базу података волонтера каже да је званично
било ангажовано њих 70.

Током ванредног стања општина Ћуприја обезбедила
је и поделила преко шест хиљада пакета са животним
намирницама и хигијенским потрепштинама
пензионерима чија примања не прелазе 30 хиљада
динара. У ову велику хуманитарну акцију било је
укључено педесетак волонтера. Акција је спроведена
у време ускршњих празника.

БРИГА О ДРУГИМА ЈЕ
БРИГА О СЕБИ

НЕМА МЕСТА ЗА
ОПУШТАЊЕ, АЛИ НИ ЗА
ПАНИКУ

ПРВИ СУСРЕТ СА
ИНФИЦИРАНИМА У
КОВИД АМБУЛАНТИ

У налету непознате болести која се
брзо шири требало је организовати се
и правилно реаговати. Из овог угла,
захваљујући мерама које је донео
Штаб за ванредне ситуације, али и
грађанима који су их поштовали,
мислим да смо завршили велики посао
и спречили већу експанзију болести
у тренуцима када је све упућивало на
то. Свима нам је потребна већа доза
дициплине, одговорности, заштите и
поштовања.

Моја је препорука да сви носе маске.
Нису проблем оболели са израженом
клиничком сликом, јер се они након
прегледа и анализа хоспитализују.
Опасност прети када нема симптома,
а људи не носе заштиту, јер се вирус
преноси капљичним путем кроз
ваздух. Маска није неопходна када
сте на отвореном, али сматрам да је
императив у затвореном, поготово у
простору где борави више особа.

Запослени у ћупријском Дому здравља,
као носиоци примарне здравствене
заштите, имали су велики изазов како
би одговорили захтевима струке у
новонасталим условима. Наравно да
је страх код свих нас постојао. Сусрели
смо се са нечим са чиме до сада нисмо
имали прилике да се сусретнемо,
али сам поносна на све раднике
Дома здравља који су ревносно и
пожртвовано обављали све своје радне
задатке без дана одмора.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШОМО “ДУШАН
СКОВРАН”

Из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности општина
Ћуприја до сада је добила око 90 милиона динара бесповратних
средстава, која су утрошена за енергетску санацију зграде Гимназије и
Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран”. Ово је прва
велика реконструкција објекта који је изграђен 60-их година прошлог
века. Урађена је комплетна термичка изолација спољних зидова објекта
и таванице, замењена сва столарија, реновирани тоалети, а у концертној
дворани урађен је нов систем грејања, замењен котао и постављени нови
радијатори.

ОДОБРЕНА
ГРАЂЕВИНСКА
ДОЗВОЛА
ИЗГРАДЊУ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА

ЗА

Грађевинска дозвола за изградњу новог Интернистичког блока Опште
болнице у Ћуприји је одобрена - обелоданио је Нинослав Ерић,
председник општине Ћуприја. Завршена је препарцелизација земљишта
и подношење захтева за локацијске услове, чиме су створени услови
за добијање грађевинске дозволе за изградњу овог репрезентативног
објекта. Према Ерићевим речима, Интернистички блок имаће површину
од осам и по хиљада квадратних метара, а по пројекту биће изграђен до
садашње зграде Неурологије, Офталмологије и Психијатрије.

ДРЖАВА СУФИНАНСИРА СА 20 МИЛИОНА

Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић потписао је са Министарством
рударства и енергетике уговор о финансирању пројекта унапређења
енергетске ефикасности ОШ “Вук Караџић”, вредан 20 милиона
динара. “Укупна вредност пројекта је око 35 милиона динара. Ресорно
министарство ће суфинансирати пројекат са 20 милиона динара, што је
близу 60 одсто вредности пројекта, док ће Општина Ћуприја преостали део
издвојити из својих средстава. Радови ће обухватити термичку санацију
зграде, замену фасадне столарије и сервисирање грејног система школе,
а очекује се да комплетан посао буде завршен до краја године”, рекао је
председник Ерић.

АСФАЛТИРАН И ОЈАЧАН МОРАВСКИ МОСТ

Након постављања нове расвете, Моравски мост добио је и нови асфалт.
Локална самоуправа је на најбољи начин искористила период забране
кретања у ванредном стању како би дуготрајно решила проблем ударних
рупа на највећем и саобраћајно најзначајнијем ћупријском мосту.
“Моравски мост је стар више од сто година и дошло је време да добије
замену. Нови мост биће изграђен на ушћу Раванице у Велику Мораву и
биће знатно шири, што значи да више неће бити застоја у саобраћају, а
“Жућа” ће остати као пешачки мост”, рекао је председник Ерић.

Реконструкција Улице Рада Симоновића

УВОД У УРЕЂИВАЊЕ СТРОГОГ ЦЕНТРА ГРАДА
Улица Рада Симоновића, пролаз између Гимназије и Занатског дома, део је плана опсежне
реконструкције и модернизације центра града који је локална самоуправа обелоданила почетком
прошле године. Са новим изгледом ова пешачка зона понеће име академика Драгослава
Михаиловића и биће простор посвећен образовању, култури и уметности, односно младима.
Радове вредне 32 милиона динара финансира општина.
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РАЗВОЈ РУРАЛНИХ СРЕДИНА

Ревитализацијом путне инфраструктуре, субвенцијама за развој пољопривреде и њених грана,
улагањем у здравство, школство и популаризацијом спортских и културно-уметничких садржаја
из године у годину побољшавамо услове живота на селу.

ВЛАШКА

ИВАНКОВАЦ

КОВАНИЦА

“Дом културе у Влашкој дуго година није
имао кров, што је довело до девастације
објекта. Реализацијом пројекта за његову
санацију моћи ћемо да наставимо радове
на унутрашњости објекта и спасимо га
од пропадања”, рекао је Милојевић.
Вредност радова је око пет милиона
динара. Екипе ЈП “Србија Аутопут”
асфалтирале су Карађорђеву улицу у
Влашкој. Према налогу наручиоца ЈКП
“Равно 2014”, радови су извођени на две
деонице укупне дужине око 400 метара,
на улазу у село из смера Ћуприје.

Асфалтирано је 540 метара Улице кнеза
Лазара у Иванковцу. Реконструкција
овог путног правца започета је пре две
године када је асфалтирана деоница
која води до моста на реци Миросави,
а у овом наврату асфалтом је покривена
траса саобраћајнице до центра села.
Уз санацију путне инфраструктуре у
Иванковцу је недавно асфалтирано
игралиште за мале спортове, поред
школе. Овај спортски терен пре неколико
година добио је и нову расвету.

У
најудаљеније
село
ћупријске
општине, Кованицу, стигао је асфалт.
Коловозни застор добиле су две мање
саобраћајнице, које су у претходном
периоду због конфигурације терена биле
посипане туцаником: Улица кнеза Лазара
и Видовданска.
Кованичани сада могу да се похвале да
су становници села у коме су све улице
пресвучене асфалтом. У претходном
периоду у овом селу је очишћено корито
реке, тако да мештани више немају
бојазни од бујичних вода.

ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТА ВИРИНЕ-ИСАКОВО

Последња фаза радова започета је у јеку ванредног стања и коронавируса.
Пут је дугачак 3 200 метара. Рађен је у три фазе. Укупна дужина последње
деонице је око 2 100 метара, а укупна вредност радова са ПДВ-ом је преко
34 милиона динара. Дуго су га чекали мештани обе месне заједнице.
Умногоме скраћује њихову повезаност и омогућава лакшу комуникацију,
нарочито у зимским условима, када је превоз ђака приоритет.

БЕСПЛАТНО НА СВИМ ЛИНИЈАМА

ОСТРИКОВАЦ

Најдужа
деоница
путне
инфраструктуре
у
селу
Остриковац, Улица Војске Србије,
добила је након дужег времена
асфалт. Асфалтирано је око 700
метара пута, а паралелно са
новим асфалтом санирани су и
пропусни канали поред коловоза
- рекао је Бранко Милојевић,
помоћник председника општине
Ћуприја.

Субвенционисани приградски превоз важи за пензионере, особе старије од 65 година, ђаке, примаоце новчане
социјалне помоћи и особе са инвалидитетом. Субвенционисане картице за приградски превоз важе у свим
правцима и на свим приградским линијама општине Ћуприја, за све повлашћене категорије становништва.
Картице превозника “Еуролин”, који на основу концесионог акта обавља превоз на територији општине Ћуприја,
важе до краја године.
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БИГРЕНИЦА

СУПСКА

У селу Супска завршена је адаптација Дома културе која је обухвтила комплетну
реконструкцију велике сале, замену унутрашње и спољашње столарије,
постављање нове бине и санацију пратећих просторија овог здања. У склопу
Дома културе налазе се просторије сеоске амбуланте и поште. Вредност пројекта
је око 11 милиона динара.
КИЛОМЕТАР НОВОГ АСФАЛТА У СУПСКОЈ
У оквиру радова на сеоским саобраћајницама, у селу Супска средствима
Општине Ћуприја асфалтиране су две улице.

АСФАЛТИРАЊЕ У БИГРЕНИЦИ
Посао вредан 3,9 милиона динара без
ПДВ-а, на деоници дужине око 200
метара. Планом за 2020. предвиђена
је санација око 10 километара сеоских
саобраћајница, а вредност радова је
око 60 милиона динара.
Улица која се протеже од цркве у
Бигреници до Деспотовачког пута
асфалтирана је у више фаза. У овом
наврату асфалтом је пресвучена
деоница дуга 680 метара, а вредност
радова је 5 750 000 динара са ПДВ-ом.

КРУШАР

ЈОВАЦ

ИСАКОВО

Реализацијом плана за текућу
годину асфалтирано је 550 метара
Улице 22. децембар, у делу који
мештани зову “обала”. “Трудимо се
да житељима и горње и доње мале
изађемо у сусрет, пре свега када је у
питању асфалтирање улица”, рекао је
Животије Миловановић, председник
Радног тела МЗ Крушар. До краја
године Крушарце очекује уређење
гробља и планирање пројеката за
наредни период. Крушар је велико
село. Водовод и канализација су
приоритет.
АСФАЛТИРАНЕ ДВЕ ДЕОНИЦЕ У
КРУШАРУ
У Крушару су асфалтирани делови
Улице Синише Мијајловића и Улице
Милана Јовановића, укупне дужине
350 метара.

Асфалтирање деонице регионалног пута
кроз центар села, нова асфалтна подлога
на спортском терену иза Дома културе
и
изградња
мултифункционалног
дечијег игралишта, само су неки од
успешно реализованих пројеката у селу
Јовац. Како је пут који пролази кроз
Јовац државног карактера, локална
самоуправа није била у могућности да
својим средствима финансира изградњу
и опремање ове деонице, нарочито зоне
око школе. Уређењу пута приступило
се у сарадњи са “Путевима Србије” и
Предузећем за путеве “Крагујевац”
кроз студиозни пројекат безбедоносне
уређености зоне око основне школе.

У Исакову је асфалтом пресвучено око 800
метара Улице др Димитрија Дулкановића,
која спаја два засеока са центром села.
“Улица је дугачка око три и по километра
и једна је од најфреквентнијих улица у
селу. “До сада је овај путни правац био
посипан ломљеним асфалтом, а сада
дуплим слојем асфалта. Када улица у
целости буде асфалтирана спојићемо се
са Деспотовачким путем, што ће значајно
олакшати транзит у овом делу села”,
рекао је Франко Трујић, председник
радног тела МЗ Исаково У дужини од
око 600 метара асфалтом је пресвучена
и Улица Алексе Петровића. Путни правац
који води ка сеоском гробљу асфалтиран
је на захтев мештана.

Председник Нинослав Ерић:
ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И АСФАЛТ У СВИМ СЕЛИМА

“Будући да је генерални пројекат већ урађен, у наредне четири године очекује нас обиман и важан посао.
То је изградња водоводне и канализационе мреже у свим селима општине Ћуприја. Након тога у плану је
асфалтирање улица у свим месним заједницама”, рекао је Ерић.
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Ћуприја је добила нови симбол који ће је обележити за сва времена. На свечаности поводом прославе
Видовдана откривен је 15 метара висок споменик кнезу Лазару Хребељановићу, постављен на кружном току на
улазу у град из смера аутопута. “Споменик кнезу Лазару је први споменик у Србији на једном кружном току за
који је дата грађевинска дозвола. Локална самоуправа јесте уложила средства у његову изградњу, али његова
материјална вредност није оно што је најважније”, истакао је председник општине Ћуприја Нинослав Ерић.
“Сваки споменик је сведочанство неког историјског догађаја, а овај ће нас стално подсећати на кнеза Лазара
и његову браћу која су са њим пошла у Бој на Косову, да бране свој народ и своју веру. Као што је тада кнез
Лазар то чинио уздајући се у царство Божије, тако треба да чинимо сви ми” - истакао је владика пожаревачкобраничевски др Игнатије Мидић, који је и освештао споменик.
“Ова локација је одлична за један тако велики споменик, и заиста ми је драго што је постављен на месту где
ће га видети много људи. Ја сам јако узбуђен, чак је мало фалило да заплачем”, признао је аутор професор
Мирољуб Стаменковић.

ОСТВАРЕЊЕ СНОВА МНОГИХ ГЕНЕРАЦИЈА
Сергеј Бубка: Ћуприја база за аклиматизацију и припреме учесника Светског атлетског првенства у
дворани, у Београду 2022. године

