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МАТУРАНТСКИ 
ПЛЕС,
КАДРИЛ 2017. 
Академски уз Штрауса 
и “ситно“ уз моравац.

Техничка школа пионир у увођењу дуалног образовања 
Занимање бравар – заваривач је једно од дефицитарнијих у нашем окружењу, а истовремено 
потребе привредних субјеката из нашег града управо су усмерене ка овом образовном 
профилу.                                                                                                                                                                 . 

ДЕФИЦИТАРНО ЗАНИМАЊЕ – СИГУРАН ПОСАО 
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Реч уредника
ЈЕР ЖЕЛИМО ДА ЗНАТЕ...
Поштовани читаоци,
Пред вама је први број „Поморавског гласника“, 
часописа креираног специјално за грађане Ћуприје 
и све оне који се тако осећају. Иза редова које 
ћете прочитати на наредним страницама стоји 
група ентузијаста, „људи од пера“  и уопште 
медијских посленика, који су управо на овај начин 
желели да вас једном месечно информишу о 
најважнијим дешавањима у општини Ћуприја, о 
вестима из привреде, образовања, културе, спорта, 
занимљивостима, и свему ономе због чега себе 
са поносом дефинишемо као становнике града 
на Великој Морави. Тај важан задатак који је пред 
нама намеравамо да обављамо савесно, одговорно, 
креативно, и пре свега с љубављу – љубављу према 

нашој Ћуприји у којој живи и ради пуно људи чија 
преданост и посвећеност завређује да се издвоји из 
масе и истакне. 
„Поморавски гласник“ видимо управо као средство 
да се свима њима одужимо онако како знамо 
најбоље, лепом речју, истовремено се обраћајући 
свима вама за које се надамо да ћете нас радо читати. 
Трудили смо се да у наш часопис уврстимо рубрике из 
различитих области, тако да се у њему нађе за сваког 
понешто, а да о свему будете детаљно обавештени. 
Себи смо поставили амбициозан циљ – да у Ћуприји 
поново заживи писани медиј који ће бити само наш, 
а на том путу од кључног значаја ће нам бити ваша 
подршка.
дипл.инж. Зоран Арсић



ИСКУСТВО ЗЛАТА ВРЕДНО

Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја: “Овим наступом доказали смо пре свега себи да 
имамо шта да покажемо. Колико је то било добро прихваћено и колико је заинтригирало јавност 
видело се на основу посета штанду” 

Велико интересовање посетилаца 
владало је за “Цреваријаду”, која ће ове 
године бити одржана 5. августа. Како 
је најављено, звезда дана биће фолк 
легенда Мирослав Илић. 
Тачку на дан манифестације ставио је 
својом посетом академик Драгослав 
Михаиловић, који се одазвао позиву 
да обиђе ћупријски штанд. Свима 
је учинио велику част, а у разговору 
са председником Ерићем уважени 
академик је истакао важност присуства 
локалне самоуправе на оваквим 
догађајима, јер доприносе очувању 
трајних вредности и њиховом отварању 
према другима. 
Првог, али и другог дана, Калемегданом 

и “Београдским манифестом” пролазиле 
су реке туриста, нарочито из Кине и 
Јапана, који су застајали да се сликају са 
кнегињом Милицом и кнезом Лазаром, 
костимираним глумцима позоришта 
“Моравиште”. 
Београдски манифест завршен је у 
недељу, 28. маја, наступом гудачког 
квартета Школе за музичке таленте 
“Аметист” на главној сцени. 
“Тродневни боравак на “Београдском 
манифесту” за Туристичку организацију 
општине Ћуприја значи много. 
Направљен је добар посао. Подељено 
је много флајера, каталога, фотографија 
и сувенира, тако да резултате очекујемо 
већ овог лета”, каже Игор Станковић, 

директор Туристичке организације. 
“Најважније од свега је размена 
информација и искустава са осталим 
колегама које се баве истим послом. Ово 
је за нас била велика школа и надам се 
да смо први испит успешно положили”, 
нагласио је Станковић.

Завршен је трећи “Београдски манифест”, фестивал дестинација 
и манифестација, на коме је први пут свој штанд имала општина 
Ћуприја, односно Туристичка организација. 
“Била је ово веома успешна презентација туристичке понуде и 
развојних потенцијала наше средине на фестивалу који има за 
циљ промоцију свих значајнијих дестинација и манифестација из 
земље и окружења. Драго нам је да смо били примећени и да је 
направљен добар посао. Ово је за нас једно велико искуство, могу 
слободно рећи злата вредно, чије ћемо плодове тек убирати”, 
каже Владимир Васиљевић, члан Општинског већа задужен за 
спорт, културу и туризам.  
Отварање манифестације и председнички дан окупио је 
председнике општина учесница “Београдског манифеста”. Била 
је то прилика за размену искустава и презентацију туристичке 
понуде међу самим председницима. Свако од њих желео је да 
колегама покаже штанд и туристичку понуду свог краја. 

Успешна презентација туристичке понуде на 
фестивалу “Београдски манифест”, од 26. до 28. маја 

Међу многим посетиоцима, првог дана штанд туристичке 
организације обишао је и министар трговине и туризма Расим 
Љајић, који је показао велико интересовање за догађаје који ће 
уследити овога лета. Министар Љајић је добио позивницу од 
председника Нинослава Ерића да буде гост на “Видовданским 
свечаностима”, које ће од 26. до 28. јуна бити одржане у 
манастиру Раваница и Ћуприји.
Већ сада се зна да ће у порти Лазареве задужбине наступити 
браћа Теофиловић, да су на програму два позоришна приказа 
из живота српских владара, предавање историчара доктора 
Предрага Марковића и још неколико пратећих догађаја.
Пре “Видовданских свечаности”, од 16. до 18. јуна, по шести пут, 
крај моста на Великој Морави, састаће се љубитељи мотора из 
земље и иностранства, на традиционалном мото скупу, највећем 
у овом делу Србије.    

Занимљиво је да је велики број, 
посебно старијих посетилаца, 
Ћуприју препознавао и по 
“Бонжити”, а онда и осталим 
производима Фабрике кекса 
“Раваница”, који су поклањани и 
којих одавно није било на ширем 
тржишту.

Кнез Лазар и Кнегиња Милица Драгослав Михаиловић на штанду СО Ћуприја

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
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ИНВЕСТИЦИЈЕ, РАЗВОЈ, ПЛАНОВИ

зону, а сада, потписивањем уговора 
о преносу власништва на корак смо 
од реализације једног од већих 
инфраструктурних пројеката, а то је 
изградње атлетске дворане. Нашу 
спремност и решеност да радимо 
одговорно и предано препознали су у 
свим државним институцијама, што је 
резултирало великим бројем пројеката 
који су са републичког усмерени на 
локални ниво. Ћуприја више није мали 
град у Поморављу, већ општина која 
се спомиње и која служи за пример”, 
наводи Ерић.
“Ми имамо економски план развоја. 
Ишли смо и корак даље и одлучили да 
субвенционишемо све инвеститоре који 
хоће да улажу кад нас, чиме смо желели 
да им докажемо да је Ћуприја добро 
окружење за инвестирање. Недавно 
смо потписали уговор о куповини још 
једне хале некадашње “Младости”,  а 
у поступку смо да купимо и халу која 
је у власништву хрватске компаније, 
чиме бисмо заокружили власничку 
структуру и турском инвеститору 
омогућили да закупом ове хале прошири 
своје производне капацитете”, прича 
председник Ерић.

усмерени су ка привредном развоју 
града. Формирање индустријске зоне и 
16 хектара земље коју смо без накнаде 
у власништво добили од Републичке 
дирекције за имовину вратили су 
Ћуприју у тржишну утакмицу. Тих 16 
хектара за општину Ћуприја постали 
су “инструмент” развоја и пут ка 
стварању здравог пословног амбијента 
и привлачења директних инвестиција”, 
каже председник Ерић. 
У претходном периоду велики број 
инвеститора посетио је Ћуприју, а 
неки су  отворили погоне и покренули 
производњу, попут „Тибет моде“ и 
„Јурофајбера“.  
“Компанија „Тибет мода“ ће проширити 
капацитете на још једну халу. Њихов 
комплетан производни програм иде 
у земље Западне Европе. Проширење 
капацитета очекујемо и у кинеској 
компанији за прераду предива 
„Јурофајбер“, где ће бити упослено више 
од 200 радника у производњи. Према 
информацијама које добијам од власника 
ове фирме, за производе настале у 
Ћуприји већ је заинтересовано неколико 
италијанских фирми”, задовољан је Ерић. 
Локалној власти, поред законске подлоге 
за инвестиционе активности, на руку 
је ишла и подршка високих државних 
званичника, републичких институција и 
ресорних министарстава. 
“Сарадња са Републичком дирекцијом за 
имовину Ћуприји је донела индустријску 

“У протекле четири године Ћуприја је 
постала град развоја, инфраструктурних 
улагања, место сусрета високих 
државника, инвеститора, амбасадора 
и спортских легенди. Наш циљ је био 
и остао исти - да граду који је пре коју 
деценију био привредна окосница 
Поморавља вратимо стари сјај”, каже 
на почетку интервјуа Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја. 
“Враћа нам се “Максим група” у чијем 
је власништву “Цинкарна” из Цеља, која 
ће наставити производњу прекинуту 
пре неколико година. Ћупричани знају о 
каквој се фирми ради ,јер је велики број 
радника некадашњег “Метала” управо 
радио у “Цинкарни”. Такође, желим 
да обавестим наше грађане да смо са 
фирмом “Југоимпорт СДПР” постигли 
договор о отварању једног погона у 
Ћуприји”, нагласио је председник Ерић.
Развојни приоритети града огледају се 
у привредним, културним, спортским и 
туристичким потенцијалима. 
“Желимо нови друмски мост, желимо 
индустријски “Карго центар”, желимо 
споменик кнезу Лазару, желимо римску 
кулу као симбол Хореум Маргија, желимо 
развојни центар за младе научнике, 
желимо нове школе и факултете, хоћемо 
да упослимо Ћупричане, да привучемо 
грађане из других делова земље, да 
створимо услове за развој индустрије 
и пољопривреде”, наводи председник 
Ерић и наставља: “Сви наши напори 

“Нема ничег битнијег од задовољних грађана. Наша је обавеза да улажемо у модернизацију града. 
Сигуран сам да ће године пред нама Ћупричане полако враћати у њихову матицу, а очекујемо и 
новопридошле становнике.”
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“Нема ничег битнијег од 
задовољних грађана. Наша 
је обавеза да улажемо у 
модернизацију града.” 

ТЕМА БРОЈА

Приказ будуће атлетске дворане

Индустријска зона у ЋупријиПредседник Нинослав Ерић и министар Расим Љајић



Интервју са 
Нинославом Ерићем, 
председником општине 
Ћуприја

Свака посета високих државних 
званичника Ћуприји носила 
је са собом нове почетке 
развоја општине. Велики број 
амбасадора и иностраних 
делегација обрео се у Ћуприји. 
“Колико се ја сећам, Ћуприја 
никада није имала толико 
посета иностраних делегација, 
што дипломатских што 
привредних, колико их је било 
од 2013. године до данас. Поред 
пријатељских, са некима од 
њих остварена је и плодоносна 
пословна сарадња, пре свега 
мислим на амбасадора Кине у 
Србији, Ли Манчанга, који нам је 
указао велику част јер је лично, 
поред премијера Србије и више 
од 30 кинеских привредника, 
присуствовао отварању 
компаније „Јурофајбер“. Да се 
разумемо, послови се не склапају 
седећи у канцеларији”, наводи 
Ерић. Не може председник 
општине да седи и чека да 
неко из Републике пошаље 
инвеститора “на његове ноге”. 
Мој одлазак у Кину резултирао 
је отварањем кинеске фабрике 
„Јурофајбер“, чиме су отворена 
врата интензивније сарадње 
са инвеститорима из ове 
земље. Исти случај је и са 
посетом Енглеској, која ће 
резултирати узвратном посетом 
потенцијалног енглеског 
инвеститора.” 
У фокусу интересовања јавности 
и даље је пројекат изградње 

атлетске дворане која ће 
Ћуприју вратити на заслужени 
трон краљице спортова. Након 
Београда, Ћуприја ће до краја 
2018. године добити савремену 
атлетску дворану са свим 
пратећим објектима, чија ће 
опремљеност и расположиви 
капацитети задовољити строге 
критеријуме за одржавање 
међународних атлетских 
такмичења.
“Расписана је јавна набавка за 
израду пројекта, а јавности је 
након потписивања уговора 
о преносу власништва над 
атлетском стазом обелодањено 
и идејно решење атлетског 
комплекса, који ће поред 
централног стадиона и атлетске 
дворане бити допуњен и 
додатним теренима за кошарку, 
рукомет, тенис и мали фудбал 
са пратећим објектима, 
попут отвореног амфитеатра, 
паркинг простора и додатних 
смештајних капацитета за 
боравак већег броја спортиста. 
Ово ће свакако утицати на 
развој спортског туризма, а град 
са сјајном историјом атлетике 
добија шансу да овај базичан 
спорт настави да развија у 
најбољим условима. Изградња 
дворане итекако ће допринети 
популаризацији атлетике, а уз 
то стичу се услови да Ћуприја 
постане озбиљна дестинација за 
припреме атлетичара из читавог 
региона, нарочито у зимском 
периоду. Уз све ово не можемо 
да заобиђемо чињеницу да само 
вредност тартан стазе која је већ 
у Ћуприји износи два милиона 
евра, што умногоме говори 
о економској исплативости и 
важности пројекта”, надовезао 
се председник Нинослав Ерић.

Сигуран сам да ће године пред нама 
Ћупричане полако враћати у њихову 
матицу, а очекујемо и новопридошле 
становнике.
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СУДБИНА
ДОМА 
ЗДРАВЉА?
Један од највећих проблема са којим се суочава 

локална самоуправа јесте питање Дома здравља.

“Рачун Дома здравља у Ћуприји блокиран је 

на 3 милиона евра. То је буквално 50 одсто од 

општинског буџета, а локална власт нема чаробни 

штапић да преко ноћи реши овај проблем. Успели 

смо да обезбедимо отпремнине за одређени 

број радника, чиме је смањен број неуговорених 

радника. Део радника Дома здравља, мислим на 

запослене у градској апотеци, ће након давања у 

закуп градске и пет сеоских апотека наставити да 

ради”, каже председник Ерић.
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“Поред свих наведених послова град мора да живи, мора 
да функционише. Јавна предузећа, установе и службе 
морају да раде свој посао. Можда се грађанима чини да у 
неким тренуцима то иде споро, посебно када је у питању 
одржавање саобраћајница, сигнализације, градског 
зеленила, расвете и сличних, мање-више комуналних 
проблема. Слажем се, али то не зависи увек само од 
општинских структура. Законске процедуре морају да буду 
испоштоване да бисмо могли у поједине послове да уђемо 
несметано и завршимо их до краја”, каже председник 
Ерић и наглашава да ће пролеће и лето Ћуприји донети 
много нових изазова и много нових садржаја, што ће само 
побољшати слику о граду на Великој Морави у Србији и 
окружењу.   
Преко моста на Великој Морави дошли су и долазе они 
који у Ћуприји препознају привредне потенцијале за 
развој својих пословних идеја, и они који пут развоја 
мале општине у срцу Србије здушно подржавају. Поред 
привредника и амбасадора, Ћуприји су се у више наврата 
и увек са јаким разлогом враћали и високи државни 
званичници, чије је присуство изнова давало наду да ће 
у годинама које долазе Ћуприја прерасти у индустријски, 
туристички и образовни центар Поморавља. 

РПГ

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Британска компанија  International Water Solutions 
(IWS) долази у Ћуприју, где би у наредном периоду 
требало да уложи новац у изградњу хемијске фабрике за 
производњу средстава која се користе за пречишћавање 
вода – потврђено је “Поморавском гласнику” у кабинету 
председника општине Ћуприја, Нинослава Ерића. 
Након састанака и разговора са представницима ове 
компаније у Лондону, одржан је састанак и у Влади Србије. 
Тада је изражена  обострана жеља за реализацијом ове 
инвестиције. Британци су нагласили да уколико буду 
градили фабрику у Србији, то ће сигурно бити у Ћуприји – 
речено је “Поморавском гласнику”.

Председник Нинослав Ерић



Техничка школа је током свог постојања, пратећи привредне потенцијале и могућности, 
школовала кадар за рад у фабрикама, које су чиниле индустријску окосницу града. Поред 
некада стандардних профила у области машинства, графичке делатнoсти и саобраћаја, 
у школској 2017/2018 Техничка школа ће једина у граду својим ученицима пружити 
могућност дуалног образовања увођењем једног одељења профила бравар – заваривач.
“Ово занимање је једно од дефицитарнијих у нашем окружењу, а истовремено потребе 
привредних субјеката из нашег града управо су усмерене ка овом образовном профилу”, 
каже Дејан Ђорђевић, директор Техничке школе. Осим што их након завршеног 
трогодишњег школовања чека обезбеђен посао и пристојна зарада, ученици имају 
могућност, у зависности од интересовања, да покрену и сопствени бизнис. Партнери 
школе у увођењу дуалног образовања су металске компаније које раде на територији 
општине Ћуприја, и које су већ исказале потребу за школованим и стручно оспособљеним 
кадровима овог профила. 
Један део школовања, опште образовање и стручна теоријска пракса  будућих бравара - 
заваривача одвијаће се у школи, а други у компанијама које сарађују са школом. Уговором 
који сваки ученик склапа са предузећем, биће прецизно дефинисане међусобне обавезе 
обе стране, ученичко радно место и ментор који ће надгледати њихов рад, а привредни 
субјекти моћи ће и да стипендирају ученике који код њих обављају праксу. 
“Техничка школа већ годинама образује  квалитетне кадрове из области саобраћаја, а 
ове године велики хендикеп за школу је укидање смера возач за који је, због повећаних 
потреба транспортних предузећа из окружења владало велико интересовање ученика”, 
наглашава директор Ђорђевић, и додаје да ће  бити уписано по једно одељење техничара 
друмског и унутрашњег саобраћаја са по 30 ученика. 

Техничка школа пионир у увођењу дуалног образовања 
ДЕФИЦИТАРНО ЗАНИМАЊЕ – СИГУРАН ПОСАО

Припреме за упис у средњу школу
ЋУПРИЈА У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
Нови образовни профили бравар-заваривач и медицинска сестра-васпитач

У општини Ћуприја ове године основну 
школу завршило је 263 ученика. Њих 
250 у родном граду на располагању има 
три средњошколске установе: Гимназију, 
Медицинску и Техничку школу. И ове 
године настојања су усмерена на то да се 
одржи постојеће стање, како са бројем 
одељења тако и са бројем ученика, те да 
се у складу са захтевима ученика, а од ове 
године и привредних субјеката, повећа 
број понуђених образовних профила. 
“Стандардно, највеће интересовање 
свршених основаца је за подручје 
здравства, тако да Медицинска школа 
већ у првом кругу попуни уписну квоту”, 
каже Зорица Маринковић, директорка 
ове школе.
У школску 2017/2018 годину Медицинска 
школа уписује 120 ученика  првог разреда 
у четири образова профила: медицинска 
сестра-техничар, лабораторијски 
техничар, физиотерапеутски техничар 
и нови профил - медицинска сестра-
васпитач. На листи жеља свршених 
основаца који су решени да своје 
школовање наставе у Медицинској 
школи, предњачи образовни профил 
медицинска сестра - техничар. 
“Ове године на овом смеру биће уписано 
само једно одељење од 30 ученика, а на 
место на овом смеру моћи ће да рачунају 

само ученици са 93 бода и више”, каже 
директорка Маринковић и наставља: 
“Слична ситуација биће и на образовним 
профилима за будуће лаборанте и 
физиотерапеуте. Медицинска школа је 
једина школа на територији више округа 
која ове године уписује једно одељење 
смера медицинска сестра-васпитач. 
Оправданост за увођење овог смера 
стигла је и од стране свих предшколских 
установа из окружења, јер ће након 
завршетка четворогодишњег школовања 
ученици лако моћи да нађу запослење у 
већини вртића”, закључила је директорка 
Медицинске школе Зорица Маринковић.
У ћупријску Гимназију ове године биће 
уписано 90 ученика у три одељења 
општег смера. Највећи број уписаних 
ученика је из Ћуприје, а знање стечено у 
овој школи ученицима отвара врата свих 
високошколских установа и факултета 
у земљи. За разлику од гимназија у 
окружењу ћупријска школа уписује само 
општи смер, па ће и предстојеће школске 
године, као и ранијих, бити уписана три 
одељења првог разреда. За разлику од 
Медицинске, Гимназија је базична школа, 
али због преподневног сменског рада све 
више ученика долази из околних градова.
“Општина Ћуприја пружила је пуну 
подршку увођењу дуалног образовања, 

а као најприхватљивија за то показала се 
Техничка школа. Сагледавајући потребе 
привредних субјеката који гравитирају на 
територији општине, ова школа постала 
је од ове године богатија за још један 
образовни профил бравар – заваривач, у 
оквиру којег ће се образовати 30 ученика. 
Локална самоуправа показала је да има 
партнерски однос са привредницима, 
а кроз систем дуалног образовања 
пружићемо младим људима могућност 
да се одмах након школовања запосле”, 
каже Ђорђе Нешковић, члан Општинског 
већа задужен за образовање.
Техничка школе ове године остаће 
ускраћена за одељење возача, за које 
је последњих година владало велико 
интересовање. Међутим, у овој школи 
велику шансу виде у новом образовном 
профилу бравара – заваривача, где 
ће пуну подршку пружити ћупријски 
привредници, који ће бити и наставна 
база за овај смер.
Будуће средњошколце након гламурозних 
матурских вечери средином јуна очекује 
мала матура након које ће, на основу 
освојених бодова, знати у којој мери 
ће моћи да своју листу жеља учине и 
остварљивом.

РПГ
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

УЧЕНИЦИ И УПИС
Само 30 одсто ученика који похађају 
Техничку школу је из Ћуприје, сви остали 
долазе из градова  у ближем и даљем 
окружењу. Треба напоменути да се уписна 
политика ни ове године неће мењати. То 
значи да и за упис у ново трогодишње 
занимање бравар - заваривач ученици 
не морају да имају обавезних 50 бодова, 
док ће за профиле из области саобраћаја 
уписна квота бити нешто виша.  

РПГ

Техничка школа Ћуприја
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Конференција за медије „Недостаје ми детињство“
Деци са проблемима у понашању 
неопходна подршка целог друштва
Под покровитељством Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања у амфитеатру Високе 
медицинске школе струковних студија 
одржана је конференција за медије под 
називом „Недостаје ми детињство“, 
у оквиру промовисања пројекта 
„Развој ресурсног центра за децу са 
проблемима у понашању“. Овај пилот-
пројекат, који реализује Асоцијација за 
алтернативно породично старање од 
деци „FAMILIA“, имплементира се уз 
подршку Европске уније инклузивном 
друштву, а фокусиран је на едукацију 
стручњака из области социјалног 
рада и просвете, а нарочито самих 
родитеља и хранитеља за рано 
препознавање проблематичних 
облика понашања код деце и 
адолесцената, њихову превенцију, 
што ефикасније удомљавање деце 
и враћање у нормалне токове 
свакодневног живота. 
Проф. др Марија Митић, представница 
организације „FAMILIA“ и једна од 
учесница конференције, изнела је 
податак да се хранитељи у Србији 
најређе одлучују да се старају о деци 
са проблемима у понашању, јер 

нису у стању да се изборе са овим 
проблемом. „Смисао пројекта развоја 
ресурсног центра за пружање подршке 
овој деци и њиховим породицама 
јесте мотивисање људи да се одлуче 
управо за ову врсту хранитељства, тако 
што ћемо их за то припремити. Овакав 
један центар поред индивидуалне 
подршке и рада са децом и породицом, 
пружаће преко потребну едукацију 
за стручњаке и ширу јавност, а добра 
вест је да су први позитивни ефекти 
оваквих програма већ видљиви.“
Поред установе у Крагујевцу и Нишу, 
у развој ресурсног центра за децу са 
проблемима у понашању укључен је још 
само Регионални центар за породични 
смешај и усвојење у Ћуприји. Проф. др 
Христос Алексопулос, директор Високе 
медицинске школе и доскорашњи 
директор овог центра, захвалио се 
на указаном поверењу и нагласио 
важност поменутог пројекта за све 
центре овог типа и њихове кориснике. 
„Велики је број деце са проблемима 
у понашању којој је неопходан 
смештај у хранитељске породице, а 
породице немају адекватно знање, 
јер васпитање ове деце захтева 

специфичан приступ и знање. Циљ 
свих нас је да то променимо.“
Када је реч о едукацији наставног 
кадра, кроз овај процес до сада је 
већ прошло око 200 учесника. Улога 
посленика из области просвете у 
ресоцијализацији деце са проблемима 
у понашању и промени ставова 
душтва према њима има нарочиту 
специфичну тежину. Према речима 
Весне Вијоровић, директорке ОШ „Вук 
Караџић“ у којој постоји и одељење за 
децу са специјалним потребама, њено 
и искуство њених колега указало је на 
потребу за посвећеним систематским 
радом са овом децом, променом 
приступа код наставника, и тесном 
сарадњом школе и родитеља.         РПГ
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ЋУПРИЈА ОБЕЛЕЖИЛА ДАН ПОБЕДЕ
Представници локалне самоуправе, 
Војске Србије и општинског одбора 
СУБНОР-а свечаним полагањем 
венаца на спомен-обележја жртвама 
ослободилачких ратова од 1912. до 
1918. и жртвама Другог светског рата 
обележили су 9. мај, Дан победе над 
фашизмом. 
Славољуб Јовановић, председник 
СУБНОР-а Ћуприја, изнео је податак 
да су укупни губици наше земље 
у Другом светском рату достигли 1 
706 000 бораца и цивилних жртава 
фашистичког терора, што је износило 
11, 3% укупне популације тадашње 
Југославије.

Са територије наше општине 
у четворогодишњим борбама 
учествовало је 2500 бораца, а 160 
грађана Ћуприје  страдало је од 
руке окупатора. Другим светским 
ратом било је захваћено 96% светске 
територије – све копнене и веће 
водене површине. У најмасовнијем 
сукобу 20. века учествовала је 61 
земља, а ратна дејства одвијала су 
се на подручју 40 држава. У свом 
обраћању присутнима, међу којима су 
били и ученици Гимназије и Средње 
медицинске школе, Бранимир Тазић, 
председник СО Ћуприја, истакао је 
важност учења из историје, а нарочито

из трагичиних догађаја какав је био 
Други светски рат, и пожелео да српски 
народ више никада не прође кроз 
такво искуство, већ да живи у миру. 

РПГ

РЕТРОСПЕКТИВА

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ



„Као најпожељнији послодавац међу студентима и младима у Србији, 
видимо да млади људи показују велику жељу да раде, али и да 
напредују. Истовремено, увиђамо да им недостаје практично знање 
потребно за модерно пословање, и то нас је мотивисало да покренемо 
овај национални програм. Развој младих видимо као улагање у 
одрживи развој наше компаније као и будућности локалне привреде, 
која зависи од генерација које долазе“, истакао јеАлександар Ружевић, 
генерални директор компаније “Кока-Кола ХБЦ Србија”.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити за учешће у програму 
на сајту www.coca-colapodrskamladima.com Потребно је да кандидати 
попуне једноставан формулар, док се на интернет страници могу 
упознати са свим детаљима програма, предавачима и распоредом 
радионица по градовима. Програм је у потпуности бесплатан. Други 
круг едукација биће одржан од 7. до 9. јуна.

Програм ће током 2017. године у Србији проћи чак 1.000 полазника

“Кока Кола” помаже младима
ЛАКШЕ ДО ПОСЛА УЗ ПОМОЋ СТРУЧЊАКА

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања,  посетио је у Ћуприји прву 
едукативну радионицу у оквиру националног програм 
“Кока-Кола подршка младима”. Тродневну радионицу 
похађало је 30 незапослених младих између 18 и 30 
година, који су добили прилику да унапреде своје личне 
и пословне вештине, кључне за успешно запослење.
Програм ће током 2017. године у Србији проћи чак 1.000 
младих, а едукативне радионице воде сертификовани 
стручњаци са великим искуством, као и запослени у 
компанији. Полазници уче о успешној комуникацији, 
пословној администрацији, финансијама, управљању 
пројектима, припреми пословних планова, као и томе 
како да лакше дођу до жељеног посла.
„Кока-Кола ХБЦ Србија” је прави пример социјално-
одговорне компаније која омогућава да 1.000 младих 
људи из малих средина стекне додатне вештине, чиме 
своју будућност узимају у своје руке. Овим пројектом 
се не помаже само младима, већ и читавом пословном 
окружењу. Један од најчешћих захтева послодаваца је 
образована радна снага, што ова компанија кроз програм 
“Кока-Кола подршка младима” и омогућава.“, изјавио је 
Александар Вулин. 
Обиласку прве радионице присуствовали су и Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја, Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање, и 
Александар Ружевић, генерални директор компаније 
“Кока-Кола ХБЦ Србија”, која је и покретач овог 
дугорочног програма.

„Компанија Кока-Кола ХБЦ Србија” је понудила нови 
модел образовања којим млади стичу управо она 
знања на којима послодавци инсистирају. “Иако је стопа 
незапослености младих већа од остале популације, у овој 
години бележимо боље резултате. Само у прва четири 
месеца имамо око 30.000 случајева запошљавања 
младих, а око 25.000 њих је укључено у програме 
едукације и активних мера“, изјавио је Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање.

Поред Ћуприје у мају и јуну едукације се одржавају 
или ће бити одржане у Краљеву, Шиду, Смедеревској 
Паланци и Алексинцу, а током септембра и октобра 
у Ковину, Пријепољу, Новом Пазару, Прокупљу и 
Лесковцу.

„Стратешки циљ општине Ћуприја је 
што већи ниво страних инвестиција, али 
и да млади остану да живе у овом граду. 
Прошле године отворили смо две фабрике, 
турску и кинеску. Ове године у најави су 
још две фабрике. Словеначка “Максим 
група” поново отвара погон “Цинкарне”. 
Власник  планира да у наредном периоду у 
ревитализацију погона уложи 3,5 милиона 
евра. “Југоимпорт СДПР“ такође жели да 
у Ћуприји отвори један производни погон”, 
рекао је председник општине Нинослав 
Ерић и најавио пројекат едукације младих у 
организацији USAID-a.

ЕКОНОМЕТАР
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Успешна школска 
година у Медицинској
КЊИГЕ И 
ЗАХВАЛНИЦЕ 
НАЈБОЉИМА
Средња медицинска школа 
прославила је свој дан. Кажу ученици 
да им је драго што су празник 
прославили у својим просторијама, и 
то баш у години најбољих резултата 
на свим пољима, како наставним 
тако и ваннаставним. 
Задовољство својих ученика дели 
и директорка Зорица Маринковић. 
“Веома сам срећна што је већину 
програма прославе Дана школе 
испунило уручивање књига и 
захвалница овим младим људима, 
који проносе име своје школе и 
града где год да се појаве”, каже 
директорка Маринковић. Она се 
захвалила и свим наставницима и 
стручним сарадницима на помоћи и 
пожртвовању при реализацији свих 
школских активности.
Посебно је био активан ђачки 
парламент који је иницирао неколико 
успешних хуманитарних акција. 
То је значило и сарадњу са другим 
школама и установама у граду.
Школа ни овога пута није заборавила 
своје бивше раднике. Традиција 
сусрета пензионисаних делатника 
школе је настављена. 
Да нису само добри медицинари 
или ће то тек постати, ученици 
Медицинске школе приказали су 
гостима на прослави Дана школе 
кроз глуму, игру, песму, музику и 
казивање стихова. 
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Недеља здравља уста и зуба
ЧЕТКИЦОМ И ПАСТОМ ДО ЛЕПШЕГ 
ОСМЕХА

Свечаном седницом и годишњим 
скупштинским заседањем Црвени крст 
Ћуприје затворио је традиционалну 
“Недељу Црвеног крста”. Чланови 
Скупштине једногласно су усвојили 
извештај о раду организације за 
протеклу и план рада за текућу годину. 
Током 2016. године Црвени крст Ћуприје 
је организовао 14 акција добровољног 
давања крви, на којима је прикупљено 
789 јединица ове драгоцене течности. 
Као најзначајнија активност која 
се континуирано спроводи током 
целе године наводи се рад народне 
кухиње, у којој је током 2016. године 

скувано и дистрибуирано око 130 
хиљада оброка за 500 корисника из 
категорије најугроженијих категорија 
становништва. Уз то, подељено је 350 
пакета хране и исто толико хигијенских 
пакета корисницима са села и особама 
са инвалидитетом. 
Активисти Црвеног крста активно су 
учествовали  у обележавању свих 
датума предвиђених календаром 
здравља,  који су реализовани у 
сарадњи са Заводом за јавно здравље 
“Поморавље” и ћупријским Домом 
здравља. 
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Трећа недеља маја посвећена је обележавању Недеље здравља уста и зуба. Циљ  
кампање 27. Недеље здравља уста и зуба је информисање и стицање знања, као и 
формирање здравих навика за очување здравља уста и зуба, нарочито код најмлађе 
популације. Зато је за све предшколце и основце ораганизован низ радионица на 
тему очувања здравља уста и зуба, уз обавезну посету стоматолошкој служби Дома 
здравља. 
Примарну улогу у едуковању деце о оралном здрављу и одржавању денталне 
хигијене мора имати читаво друштво, од родитеља, преко васпитача и учитеља 
до стоматолошких диспанзера. Навике стечене у детињству база су за одговорно 
понашање према сопственом здрављу - слажу се стоматолози. 
“Подаци о оралном здрављу становништва су поражавајући”, каже доктор Милош 
Пешић, координатор за превентиву у Поморавском округу. “Тек сваки други 
становник наше земље редовно пере зубе, а сваки трећи има све своје зубе. Зато је 
излишно и говорити колико су овакве акције важне, а нарочито превентивни рад са 
децом предшколског и школског узраста”, истакао је др Пешић.
Значајну улогу у овогодишњој манифестација имала је и Висока медицинска школа 
струковних студија, једна од ретких високошколских установа у Србији која поседује 
сопствену стоматолошку ординацију у којој сви студенти могу да обаве бесплатне 
стоматолошке прегледе. Проф. др Христос Алексопулос, директор ВМШСС, истиче 
да здрављу уста и зуба не треба придавати значај само током ове манифестације, 
већ током целе године. 
У амфитеатру ове школе окупило се преко 300 ученика првог разреда ћупријских 
основних школа, деца са посебним потребама и деца из хранитељских породица. 
Републичку кампању Недеље здравља уста и зуба као и до сада спровео је Институт 
за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, уз подршку ресорног министарства. 
Носиоци и координатори активности током недеље су окружни заводи за јавно 
здравље и стоматолошке службе домова здравља, уз активно учешће свих 
релевантних институција. На завршној манифестацији  Недеље здравља уста и 
зуба најуспешнијим ауторима ликовних и литерарних радова на тему “Осмехни се 
здраво” додељене су награде. 

Циљ овогдишње кампање формирање здравих навика нарочито код млађе 
популације

Одржана редовна годишња Скупштина Црвеног крста
НА СИГУРНОМ ПУТУ ХУМАНИТАРНЕ МИСИЈЕ
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Према речима кустоса и археолога Соње Перић, ауторке изложбе, 
керамичке посуде представљају незаобилазан археолошки материјал 
на сваком налазишту, и управо због тога јасно сведоче о одликама 
епохе људског постојања из које потичу. Њен избор за ову прилику 
биле су баш минијатурне посуде, као асоцијација на ретка добра која 
је праисторијски човек у њима чувао. У склопу изложбе „Биберче“ 
одржана је и радионица „Стварајмо заједно“, у оквиру које је 
представљено керамичко посуђе, начин израде и његова употреба 
од праисторије до данас, а сами полазници опробали су се у изради 
предмета од глине.  У улози сарадника музеја „Хореум Марги-Равно“ 
нашла се и Установа културе Ћуприја. Две институције програмски 
садржај обогатиле су заједничким пројектом под називом „Звуци 
света“, који би се, метафорички речено, могао назвати триптихом у славу 
музике. 15. маја свечано је отворена изложба музичких инструмената 
из свих крајева света. Богата колекција произвођача звука са свих 
меридијана власништво је музичара Душана Стојадиновића-Дулета 
Ресавца, идејног творца пројекта „Звуци света“, који је на истоименој 
радионици ученицима ћупријских основних и средњих школа 
открио покоју тајну свирања неких од најнеобичнијих инструмената 
направљених људском руком.                                        
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Музеји Србије десет дана од 10 до 10

Културна синергија за свачији укус
Музеј „Хореум Марги-Равно“ богатом понудом разноликих садржаја на прави начин је 
обележио најважнији догађај у години када је реч о музејској делатности

“Речи су мостови међу људима. Управо зато поезија успева оно што многима не полази 
за руком, да сруши све баријере и људима поклони оно што највише вреди - лепу реч.” 
Ово су речи којима су чланови Удружења уметника из Галатонеа из Италије и песници 
Књижевног клуба “Душан Матић” печатирали протокол о сарадњи, такозвани Пакт 
пријатељства, који је свечано потписан у Народној библиотеци “Душан Матић”. 
“Да разумете поезију није потребно да знате језик на коме је написана. Довољно је 
да прочитате израз лица песника док је чита и све ћете разумети”, каже Ређина Реста, 
председница клуба уметника “Варбумланди арт” из Галатонеа. Она је нагласила да 
поезија спаја народе и не познаје границе, а ланац пријатељства који ово удружење 
шири међу сличним удружењима из Европе ојачан је за још једну песничку карику, 
управо из мале Ћуприје.
“Кривац” што је до ове сарадње уопште и дошло јесте ћупријски песник Борислав 
Бора Благојевић, који је на прошлогодишњем међународном конкурсу у Италији стао 
у ред првонаграђених песника и имао част да буде гост овог клуба. Песнике из Италије 
и представнике Клуба љубитеља књиге “Мајдан” из Костолца дочекао је по старом 
српском обичају - домаћом ракијом, а испратио јабуком да се поново врате у Ћуприју. 
“Наши гости из Италије учинили су нам велику част својом посетом. Иако нас језичка 
баријера спречава да лакше комуницирамо поезија нам те границе отвара”, каже 
ћупријски песник Бора Благојевић.
Дружење песника уприличено је у Народној библиотеци “Душан Матић”, а гости из 
Италије уручили су овом приликом песницима из Ћуприје и Пожаревца признања и 
захвалнице.                                                                                                                                            РПГ

ПАКТ ПРИЈАТЕЉСТВА ИТАЛИЈАНСКИХ И 
ЋУПРИЈСКИХ ПЕСНИКА

ПОНОВО СЕ ОРИ 
ЖИТНИЦОМ 
МОРАВЕ

Традиција хорског певања у Ћуприји дуга 
је више од шест деценија. Градски хор 
ненаметљиво се изборио за место симбола 
града, симбола јубилеја, прослава, свечаности 
и више од свега тихог чувара традиције. У 
најбољим годинама свог постојања градски хор 
бројао је више од 80 чланова, а по гласовним 
квалитетима и изведбама без сумње је могао 
да се сврста у ред великих хорова, каже  
Славољуб Миленковић, председник удружења 
“Градски хор Марги”.
Најбољи гласови општине Ћуприја из 
популације старијих од 15 година након 
трогодишње паузе враћају се музици. Ово 
певачко друштво улаже максималне напоре 
да хор попуни новим члановима, тако да је 
позив за све оне који имају дара за певање, 
без обзира на пол, године или професију 
- увек отворен. “Наш циљ је да на једном 
месту окупимо што већи број људи који воле 
да певају, уче како се пева, друже се и на 
квалитетан начин употпуњују своје слободно 
време”, завршава  Славољуб Миленковић. 
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У периоду од 11. до 20. маја у музејима широм земље по трећи пут је 
одржана манифестација под називом „Музеји Србије десет дана од 10 
до 10“. Како налажу сада већ добро познате пропозиције, свака музејска 
установа понаособ имала је слободу избора на који начин ће обележити 
најважнији догађај у години, једино правило било је да мора трајати десет 
дана, и да у том периоду музеј мора радити од 10 до 22 часа. 
Музеј „Хореум Марги-Равно“ још једном је на прави начин одговорио 
на постављени задатак, понудивши ћупријској публици понешто за 
свачији укус. Програм је отворила радионица „Интерфејс дизајн спринт“, 
замишљена као промоција графичког дизајна кроз демонстрацију 
методологије израде апликација за мобилне уређаје. Ову радионицу, која 
је пре свега била намењена средњошколцима, реализовали су студенти 
основних и мастер студија Факултета уметности из Ниша, под руководством 
доцента Сање Девић. 
Тема овогодишње манифестације била је „Музеј у гостима“. Ћупријски 
музеј угостио је Завичајни музеј из Јагодине, који се „комшијској“ публици 
представио изложбом „Биберче“. Реч је о изложби минијатурних керамичких 
посуда из праисторијског доба, коју је Новак Новаковић, директор музеја 
окарактерисао као једну од најатрактивнијих, најбољих и најзначајнијих 
археолошких изложби које су „гостовале“ у Ћуприји. Поставка симболично 
названа „Биберче“, која обухвата посуде из свакодневног живота, култне 
посуде и дечије радове,  само је део иначе веома богате праисторијске 
збирке јагодинског Завичајног музеја. 
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Рокенрол је дефинитивно у канџама интернета. Да ли се прилагодити или супротставити, 
питање је на које су покушали да дају одговор аутори овога дела Бранимир Локнер и 
Предраг Јовановић, на промоцији у Ћуприји, у кафе бару “Бакарди”.
“Ми смо покушали на направимо пресек кроз разговоре са извођачима четири 
генерације како се сналазе у новом времену, како третирају однос старог и новог вида 
маркетинга и промоције у рокенролу, односно колико познају и користе интернет и 
рачунаре”, каже Бранимир Локнер, коаутор књиге. 
Резултати до којих су дошли Локнер и Јовановић су врло занимљиви. “Сто људи - сто 
ћуди”. Посебно нас је изненадило веома позитивно схватање и коришћење интернета 
старијих рокера”,  каже Локнер.
Предраг Јовановић се надовезао на причу свог колеге Локнера, истичући да је већ 
сада промоција рокенрола преко интернета постала примарна, наводећи пример рок 
легенде Радомира Михајловића Точка, који је на време схватио све погодности које 
рачунар и интернет са собом носе. У књизи се налази педесетак рок музичара. Међу 
њима је и Бранко Марушић Чутура, пионир рокенрола у Србији, који одлучно гази осму 
деценију живота дружећи се са рачунарима и интернетом, промовишући на тај начин 
себе и своју музику. 
Чутура каже да му је врло мило што се поново обрео у Ћуприји, граду у коме је 
последњи пут био пре тридесетак година. Он истиче да му је драго што се нашао у 
књизи и да здушно користи погодности које са собом доноси фузија рокенрола и 
интернета. Чутура је отпевао неколико својих песама, обећавајући да ће поново доћи 
у Ћуприју.

Промоција књига “Рокенрол у канџама интернета” и “Сељобрити”

ВРЕМЕНА СЕ МЕЊАЈУ, МУЗИКА ОСТАЈЕ
Промоцију обе књиге организовали су штамапарија “Клипарт”, НОУ ТИМ и кафе бар “Бакарди”

Музички састав америчких ваздухопловних снага у Европи “Wings Of Dixie”, наступио 
je у амфитеатру Високе медицинске школе струковних студија и одушевио присутне 
својим извођењем америчких музичких класика од диксиленда, преко блуза, џеза и 
кантрија, до савремених рок аутора. 
Mузичари су били изненађени одличним пријемом код публике, која је сваку њихову 
нумеру поздрављала овацијама. Како рекоше, нигде до сада у Србији нису наишли на 
овако непосредан контакт са гледаоцима. 
Пре концерта одржан је својеврстан “мастер клас” за ученике поморавских музичких 
школа, на коме су амерички музичари демонстрирали технике свирања дувачких 
инструмената младим полазницима. 
Програм је уприличен поводом Дана америчке културе у Србији. Организатор је била 
Установа културе у сарадњи са Високом медицинском школом струковних студија.

Дани америчке културе у Србији
КАД ВАЗДУХОПЛОВЦИ ЗАСВИРАЈУ

Виолинисткиња Теа Милеуснић 
одржала први солистички концерт

РЕТКА ПЧЕЛА
“Теа је једна ретка пчела и заслужује сва блага 
овога света”, рекао је о својој ученици Теи 
Милеуснић професор Божидар Радосављевић. 
“Велика је част бити професор овако добрим 
и талентованим ученицима. Ја јој предвиђам 
лепу и успешну музичку будућност. Хвала 
Школи за музичке таленте што овим младим 
људима пружа право образовање и што их 
припрема за леп, али и тежак посао музичара”, 
каже професор Радосављевић.
Теа Милеуснић је ученица треће године 
виолине у Школи за музичке таленте и након 
завршене школе каже да ће своје образовање 
и уметнички пут наставити на Музичкој 
академији у Београду. Велики број Ћупричана 
поздравио је младу виолинисткињу на њеном 
првом солистичком концерту, који је одржан у 
сали ШОМО “Душан Сковран”.
Подршка на концерту биле су јој њене 
другарице из квартета “Аметист”: Ања 
Милошевић, Кристина Утковић и Мима 
Мајсторовић. Као гост наступила је такође 
млада виолинисткиња Николина Маричић. 
Клавирска пратња на концерту била је 
професорка Милица Пап. Стручну подршку 
младим уметницама пружили су професор 
Божидар Радосављевић и професорка Ели 
Крстева.

РПГ

Rebeca Collins, 
шеф оркестра

“Ми смо састав Америчких 
ваздухопловних снага у Европи са 
седиштем у Франкфурту. Дошли смо 
на позив наше амбасаде на прославу 
Дана америчке културе у Србији. 
Бенд је до сада свирао у Србији седам 
пута, а ја сам први пут у вашој земљи. 
Знали смо да је у Србији америчка 
музика веома популарна и да има 
доста дувачких оркестара. У Београду 
имам две пријатељице које свирају у 
сличном оркестру.  Овакав пријем код 
публике нисмо очекивали и то нас је 
пријатно изненадило и почаствовало.” 
 

У наредном издању књиге “Рокенрол 
у канџама интернета” наћи ће се и 
ћупријска група “Еволуција” , каже 
Предраг Јовановић.
“Драгиша Марињес и његова група 
су један од светлих примера ауторске 
музике на нашим просторима. Они 
зналачки користе интернет и његове 
могућности за промоцију сопственог 
бенда”, нагласио је Јовановић. 
Исте вечери промоцију своје књиге 
поезије “Сељобрити“имао је и Б.Б. Пекар.

РПГ

Алекса Милановић и Драган Здравковић

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА
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“Ја сам њима дубоко захвалан за све што су нам 
пружили. Ученик је увек захвалнији строжим 
професорима, као што је то био чувени професор 
математике Сава Марковић или професорка 
немачког Елза Ђулић. Њих се увек радо сећамо 
и дан-данас смо поносни што смо били њихови 
ученици. Они који су нас пуштали да прођемо а да 
то нисмо заслужили, брзо су и заборављени.” 
Откада је 1953. започела изградња новог крила 
и реновирање зграде у којој се и данас налази, 
Гимназија у Ћуприји прошла је кроз многе 
трансформације, а кроз њене учионице прошле 
су многе генерације матураната. Ова генерација 
наставила је дружење на заказаној прослави, уз 
жељу да се за пет година виде поново. 

                                                                         РПГ

САМО СЕ ЛЕПЕ 
УСПОМЕНЕ ПАМТЕ
Раритет: Матуранти Гимназије прославили 60 
година од завршетка средње школе

Матуранти ћупријске Гимназије, припадници генерације 1956/57, 27. маја 
обележили су тачно шест деценија од последњег школског звона. На прагу девете 
деценије, али веома енергични и усхићени због поновног сусрета, њих 14 колико 
их се овог пута појавило на прозивци у бившој школи, окупило се у гимназијској 
зборници. Ту их је, као члан организационог одбора, срдачно поздравио њихов 
школски друг Силвестер Кокаљ, уз жељу да им након пет година паузе ово виђење 
и дружење остане у лепој успомени. 
Доскорашњи директор Гимназије, професор историје Драган Савић, поздравио 
је све присутне у име руководства школе, а затим се, узевши у руке шездесет 
година стару матичну књигу ове генерације и читајући имена свих тадашњих 
професора, прикључио њиховом евоцирању успомена на школске дане, све 
догодовштине и несташлуке, и поређењу матураната некада и сада. Генерација 
56/57, која је бројала три одељења од по 17 ученика, такође се присетила свих 
својих припадника којих више нема, и одала им пошту. 
Сваком од њих током година у сећању су остале различите ствари. Срећан што 
се поново обрео у Ћуприји, Милоје Ђорђевић, данас професор германистике у 
пензији, казао је да су при помену школских дана његова прва асоцијација драги 
професори. 
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виноградар, већ столар. Са „Свечарима Светог Трифуна“ дошао 
је у додир приликом рада на изградњи Виноградарске куће, 
и како каже, виноградари су га успешно „заразили“ својом 
љубављу према виновој лози као једном од богатих плодова 
земље, и жељом за окупљањем и искреним дружењем. Зато се 
прослава Спасовдана врло лако организује, а постао је обичај да 
се колачар за наредну годину јави сам, јер то и није обавеза, већ 
част. 
„Ми се овом дану сваке године радујемо искрено попут деце – 
срцем, а не разумом. Вазнесење Господње је велики празник, 
дан када славимо речи нашег Господа Исуса Христа који је, 
обраћајући се својим апостолима, поручио да ће бити до 
судњега дана уз све оне који искрено верују у њега. Род је у 
протеклој години био добар, и како време пролази наша вина 
се по квалитету све више истичу у овом делу Србије, али и у 
читавој земљи, о чему сведоче и највећа признања са значајних 
смотри виноградара“, поручио је Предраг Златановић, једна од 
најистакнутијих чланова удружења „Свечари Светог Трифуна са 
Везировог брда“. 
РПГ

Празник Васкрсења Господњег – Спасовдан и ове године 
свечано је обележен у Виноградарској кући „Свечара Светог 
Трифуна са Везировог брда“. Како традиција налаже, светковина 
је отпочела литијом кроз околне винограде па све до записа у 
Виноградарској кући, а наставила се свечаним сечењем колача. 
Овогодишњи колачар Миљојко Пуцовић по занимању није 

Добар пример успеха везировачких винара у протеклих годину дана несумњиво је Сајам вина 
у Параћину, где су у конкуренцији 50 реномираних домаћих излагача, од укупно шест награда 
колико се додељује, наши виноградари освојили две златне, једну сребрну и једну бронзану 
медаљу.

СПАСОВДАН НА 
ВЕЗИРОВОМ БРДУ

Предраг Златановић

ЗАНИМЉИВОСТИ



Одржани Дани гљива 2017. у организацији Удружења љубитеља 
природе “Горун” 

ПОТРАГА ЗА ШУМСКИМ БЛАГОМ
Последњи викенд у мају резервисан је за дружење, размену искустава и 
мишљења и изложбу убраних плодова

Свако ко нешто значи у области 
гљиварства у свету и код нас, обрео 
се у хостелу “Небеско брдо”, надомак 
реке Миросаве. У прилог тој чињеници 
иде и присуство колега из Умага, у 
Истри - Република Хрватска. Њих је 
предводио Дамир Перић, који је остао 
одушевљен природом коју је видео 
код нас, и богатством различитих врста 
гљива на малом простору.
Скуп је отворио Зоран Јеленковић, 
председник Миколошко-гљиварског 
савеза Србије. Према речима Ненада 
Јовановића, члана удружења “Горун”, 
за печуркама је два дана трагало 
око педесет гљивара из готово свих 
удружења која чине Миколошко – 
гљиварски савез Србије. Пронађено 
је и детерминисано 90 врста гљива 
са територије Паљана, Старог села, 
Бигренице и Сисевца. Све гљиве 

изложене су и представљене 
посетиоцима којих је, према речима 
Јовановића, било око 500. 
“Наша превасходна жеља је да младе 
упознамо са природом околине у 
којој живе. Гљиве представљају један 
од најважнијих дарова природе за 
које се код нас мало зна и мало се 
користе, а треба их чувати и заштити”, 
каже Радмило Пецић, председник 
Удружења гљивара и љубитеља 
природе “Горун”.   
Гљиварство је одувек било занимљиво 
свима, од обичних људи до доктора 
наука. Шта је то што човека тера да 
завирује испод лишћа, у грмље, у 
корење дрвећа и тражи “шумско 
благо”, како се гљиве обично називају?
Чланови “Горуна” посетиоцима су 
поделили брошуре са упутствима о 
типовима гљива. Ове године  новитет је 

била радионица о исхрани у природи, 
која је окупила велики број учесника.
За све посетиоце припремљен 
је гљиварски котлић, а посебна 
атракција била је школа јахања. 
Удружење гљивара и љубитеља 
природе “Горун” потрудило се да 
њиховим гостима боравак у Ћуприји 
остане у лепој успомени, па су за 
њих организовали туристичку туру до 
манастира Раваница, музеја “Хореум 
Марги – Равно” и ћупријских паркова. 
Покровитељ Дана гљива 2017. била је 
општина Ћуприја.                               РПГ

ЗА ПОЛОВИНУ ЈУНА НАЈАВЉЕН ЈЕ ПОЧЕТАК КУПАЛИШНЕ СЕЗОНЕ НА ГРАДСКИМ 
БАЗЕНИМА НА СЛАВИЈИ. ТО ЋЕ УЈЕДНО ЗНАЧИТИ И СТАРТ СПОРТСКОГ ЛЕТА.
ОРГАНИЗАТОР УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ “АДА“.

ЗАНИМЉИВОСТИ

КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА ЗА ЈУН 2017. ГОДИНЕ:
9. јун - Клавирски рецитал - Никола Ђокић, сала музичке школе “Душан Сковран”, 19 часова
12. јун - Музичка радионица “Заједно до композиције” - Никола Тошић, камерна сала 
музичке школе, 13 часова
14. и 15. јун - Биоскопске пројекције
16. 17. и 18. јун - 6. Мото скуп: концерти „Освајачи“, „ДЛМ“ и „Атомско склониште“
23. јун - Позоришна представа “Керови”, сала музичке школе “Душан Сковран”, 20 часова

ВИДОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ
25. јун - Најава Видовдана - Ћуприја
26. јун - Отварање путујуће изложбе Војног музеја 
27. јун - Промоција књига „Српски витешки код“ и „Средњовековни мачеви у Источној 
Европи“
28. јун - Порта Манастира Раваница: наступ вокалног дуета “Браћа Теофиловић”
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“Конкуренција је била заиста јака. Ја сам у самом финишу стигао до другог места и 
остварио лични рекорд. Презадовољан сам трком, и веома узбуђен што идем на 
Балканске игре. Свестан сам да ће ми тамо конкуренција бити такмичари из 16 земаља, 
али даћу све од себе да остварим што бољи резултат. 
Након Истанбула Алекси предстоји једно још важније такмичење – обзиром да је 23. 
маја на “Рамазанској трци” у Новом Пазару испунио норму на 3000 метара, крајем јула 
креће пут Мађарске, где ће учествовати на Европском олимпијском фестивалу младих. 
“Још сам под адреналином од свега. Ово ми је најуспешнија година откада се 
бавим атлетиком, постао сам репрезентативац Србије и испунио тај сан. Што се тиче 
Олимпијског фестивала младих, откад сам сазнао да могу да учествујем, од почетка 
сезоне сам “јурио” норму за то такмичење, а сада сам у томе и успео.”
Од почетка 2017. године атлетичари ОАК “Морава” на државним првенствима 
освојили су укупно 11 медаља. Када се тај податак преведе на језик лаика, то значи 
да се у протеклих пет месеци “Моравини” тркачи ни са једног важног такмичења нису 
вратили празних руку. Осим Алексе Милановића и Ђорђа Миладиновића као добро 
познатих имена, на првенствима Србије за старије пионире и млађе јуниоре свој 
таленат исказали су Срећко Милановић и Алекса Томић, који су у тркама на 300m и 
800m, односно на 200m и 400m такође остварили личне рекорде.
Актуелну екипу чине веома талентовани дечаци и девојчице, који свакодневно напорно 
тренирају под будним оком њиховог тренера, атлетске легенде Драгана Здравковића. 
Према његовим речима, разлога за задовољство је много.                                           РПГ

Омладинска атлетика

Напоран рад се најзад исплаћује
Такмичари ОАК “Морава” од почетка 2017. освојили су 11 медаља на државним првенствима, а успеси 
које почињу да нижу изван граница наше земље наговештавају повратак Ћуприје у врх српске атлетике

Спортски радници, тренери, професори многобројни поклоници здравог живота и правилног 
приступа у раду са децом и омладином имали су част да по први пут у Ћуприји послушају 
предавање еминентног стручњака у овој области, на тему “Физичка припрема млађих категорија 
узраста од 8 до 16 година”.
Двочасовним предавањем било је обухваћено више сегмената а посебан акценат стављен је на 
теорију спорта и физичке културе али и законитости и основне поставке тренинга младих. 
“Теорија и пракса не могу бити различито. Пракса је слепа без теорије а теорија не може бити 
разумљива без праксе. Само је питање да све то што је научено из праксе, што се генерацијама 
стварало и претворило у једну теорију буде примењено у пракси”, обијаснио је професор Владимир 
Копривица, симбиозу између теорије и њене практичне примене.
“Пуно је научних доказа да је спорт, односно кретање и вежбање, надокнада нечега што смо 
изгубили побољшавањем услова у којима живимо”, каже професор Копривица. Он је подвукао 
да смо се претворили у бића која се мало крећу, што није у нашој природи, а та иста природа 
нам се због тога најсуровије свети, о чему сведочи податак да је преко 60 одсто болести данас 
условљено некретањем. Спорт и уопште сваку активност која се тиче кретања треба гледати са два 
становишта. Једно становиште је спортски резултат а сасвим друго становиште је како та активност 
која води до резултата утиче на здравље човека. 
“Нама су важна оба акпекта”, каже професор Копривица. “Првенствено је важно да млада 
генерација буде здрава и способна. Самим тим се утиче не само на њен физички статус него и 
на њену психологију и социјални статус.” Цитирајући Еугена Фина који говори о пет феномена 
људског постојања, које чине игра, љубав, рад, владавина и смрт, Копривица је истакао да су за 
децу карактеристична само прва два, игра и љубав, што је по њему и основна поставка рада са 
децом. “Играјмо се са децом и научимо их да воле, а то можемо урадити само ако их ми волимо”, 
закључио је профеоср др Владимир Копривица.                                                                                     РПГ

Проф др Владимир Копривица у граду атлетике

САМО СТРУЧАН РАД ДОНОСИ РЕЗУЛТАТЕ
Четврти „IBFF Serbia Open“ куп
Промоција Ћуприје, 
бодибилдинга и фитнеса

Под покровитељством Општине Ћуприја, а у 
организацији клуба „Relax gym“, наш град по 
четврти пут био је домаћин „IBFF Serbia Open“ 
купа у бодибилдингу и фитнесу. Без обзира на 
разлике у годинама и искуству, сви они који 
су 6. маја у пуном сјају приказали резултате 
вишемесечног напорног рада и често 
бруталних припрема, имали су дозу позитивне 
треме пред излазак на сцену. Такмичари 
бодибилдинг и фитнес клуба „Relax gym“ и 
овога пута освојили су велики број најсјајнијих 
одличја, међу којима треба издвојити успех 
дебитаната Данице Илић и Дејана Аћимовића, 
као и искусних учесника попут Бранка Ђурђева, 
Светлане Стошић и повратника на сцену 
Мирослава Жикића. За апсолутног победника 
овогодишњег „Serbia Open“-a проглашен је 
Горан Чопић из Апатина, који је такође био 
најбољи у категорији бодибилдинг висока, 
а освајањем звања апсолутног најбољег за 
2017, у јакој конкуренцији успео је да одбрани 
титулу.

РПГ

Владимир Копривица редовни је професор 
Факултета спорта и физичког васпитања. 
Професор Копривица добитник је признања од 
стране студената Београдског универзитета као 
професор који највише мотивише студенте на 
рад. Током своје дугогодишње спортске каријере 
радио је у мушком и женском тиму КК Црвена 
Звезда, ЖКК Ковин а највећу афирмацију стекао 
је у мушкој екипу КК Партизан, где је сарађивао 
са Душком Вујошевићем.
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Алекса Милановић, репрезентативац 
Србије и тренутно највећи таленат 
ОАК “Морава” када је реч о средњим 
дистанцама, представља нашу земљу 
на Балканским играма почетком јуна у 
Истанбулу. Прилику да брани боје Србије 
добио је освајањем другог места у трци 
на 1500 метара на државном првенству 
за млађе јуниоре, које је  27. и 28. маја 
одржано на Војној академији у Београду. 

Алекса Милановић и Драган Здравковић
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Проф др Владимир Копривица Саша Димитријевић и Горан Чопић

СПОРТ



МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-КАДРИЛ 2017.
Академски уз Штрауса и “ситно“ уз моравац.
ФОТО РЕПОРТАЖА
 

МУЗЕЈИ СРБИЈЕ ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 - 10
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Овај медијски пројекат је суфинансиран средствима Општине Ћуприја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.

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


