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ОСВАЈАЧИ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
Крај ове школске године обележио је велики број награда које су ученици основних и средњих 
школа освојили на савезном нивоу 

Треба се хвалити, а има и зашто. 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. Каже да је на такмичењу било тешко, да је била 
велика конкуренција, али да су његово знање, свестраност 
и жеља за победом донели успех. 
Иван је скроман момак. Мали матурант. Све га интересује. 
Свира саксофон, члан је Градског оркестра, игра рукомет 
и уписаће природно-математички смер у Гимназији у 
Јагодини.
Његова професорка Анкица Ђорђевић не крије задовољство 
постигнутим успехом. Захвална је школи, својим колегама 
професорима и каже да је у богатој каријери имала много 
добрих ученика који су постизали врхунске резултате, али да 
ниједан није досегао висине Ивана Ђурђевића.
Уз Ивана Ђурђевића на Републичком такмичењу била је 
и Ивана Мојсиловић, ученица седмог разреда ОШ “Ђура 
Јакшић” у Јовцу. Њена предметна наставница је Оливера 
Јовановић. Тиме је упех “Ђуриних” хемичара заокружен, 
а ова школска година остаће златним словима уписана у 
анале школе.
“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. 
Ово је велики успех за школу, град и округ, с обзиром на 
то да се ради о веома престижном такмичењу са великим 
бројем учесника - рекла је професорка Маленовић.
Нажалост, у Србији се све мање чита. Савремена технологија 
одвлачи људе од класичног начина информисања и 
стицања опште културе. Таква је ситуација и у основним 
и средњим школама. Задатак нас професора је да деци 
објаснимо све предности које доноси дружење са књигом 
и у њима пробудимо жељу за читањем - нагласила је Тања 
Маленовић.
Милица и Јелена воле да читају. Имају своје омиљене 
писце и радо се друже са књигом. Својим друговима 
препоручују исто. Никаква нова технологија и читање са 
телефона или компјутера не може да замени стару, добру 
књигу - сложне су ученице првог разреда Гимназије.
Гимназијалци нису добри само у књижевности. Они и 
са спортских такмичења доносе добре резултате. Са 
Републичког школског такмичења у атлетици, које је 
одржано у Сремској Митровици, Алекса Милановић се 
вратио са другим местом и личним рекордом на 1000 
метара.
До нових успеха, било да је у питању наука или спорт, 
ученици ћупријских школа имају потенцијала.

ТЕМА БРОЈА
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СУПСКА, КРУШАР, ИСАКОВО И 
ДВОРИЦА НАЈВИШЕ СТРАДАЛИ

ситуацију на целој територији општине и 
сада се предузимају превентивне мере 
заштите од града и пожара. Општину 
Ћуприја од града брани 12 противградних 
станица, од којих је девет активно. Не раде 
Везировац, Вирине и Крушар. Једноставно, 
нема заинтересованих стрелаца – чуло се 
на штабу. О снабдевености ракетама брине 
РХМЗ и од почетка противградне сезоне 
15. априла, до данас, на нашем подручју 
испаљене су 22 ракете, а града, на срећу, 
није било. 
Општина ће предузети мере да се и 
преостале три станице попуне стрелцима, 
и наставиће да све њих награђује новчаним 
наградама за Дан општине – рекао је 
председник Ерић.
„Када је у питању заштита од пожара 
превентива је најбитнија и већ одавно 
на све начине апелујемо на суграђане да 
не пале ватру на отвореном простору. 
У ту сврху појачане су и казнене мере, 
а предвидели смо и обуку грађана како 
да реагују у условима избијања пожара“, 
закључио је председник општине и 
командант Штаба за ванредне ситуације 
Нинослав Ерић.

Тог јутра, 4. јуна, добар део житеља општине 
Ћуприја устао је врло рано. Пробудила их је 
јака киша која није престајала читаве ноћи, 
да би у рану зору вода почела да продире 
у дворишта и стамбене објекте. Најтежа 
ситуација била је у четири села - Супској, 
Крушару, Исакову и Дворици. Бујични 
потоци у оваквим ситуацијама причине 
највећу штету. То су најбоље осетили 
мештани ових села, који кажу да оваква 
ситуација није била ни 2014. године, када је 
читава Србија била под водом. 
Мештани су врло брзо почели сами да 
се организују, а у помоћ су им притекле 
и екипе ЈКП “Равно 2014” и ватрогасно-
спасилачке екипе. Нико није био животно 
угрожен, али воду је требало испумпати из 
поплављених дворишта, гаража и подрума. 
На сву срећу, кажу мештани, прагове кућа 
вода није прелазила или се то дешавало у 
мањој мери, где су објекти били нижи од 
нивоа воде. 
У самом граду највише проблема станарима 
Улице Алексе Шантића, по традицији, прави 
“Луди поток”, који сав вишак воде, који не 
стигне у Раваницу, слије право према граду 
и поплави улицу, дворишта и подрумске 
просторије. 

Вода је брзо прошла, али за собом није 
оставила штету каква се у први мах чинила 
– кажу извештаји са терена. То је потврдила 
и општинска комисија која је имала задатак 
да попише сву штету по пријавама грађана. 
Највише су страдали помоћни објекти, 
гараже, подруми и бунари. 
Према речима председника општине 
Нинослава Ерића сву пописану штету по 
пријавама грађана, како је и најављено, 
надокнадиће републички органи, и он 
очекује да ће након извршене процене 
надокнада врло брзо стићи и поплављеним 
породицама на територији општине 
Ћуприја. 
Оно што је у овом тренутку важно, нагласио 
је председник Ерић, то је да се на најбољи 
начин заштитимо и од бујичних потока, 
односно водотокова другог реда, онако 
како смо то урадили и са Великом Моравом 
и Раваницом. „Од републике ћемо тражити 
средства за санацију ових вода и већ су 
по том питању наше службе предузеле 
мере, а ми ћемо као локална самоуправа 
аплицирати за средства  код Агенције за 
јавна улагања“, рекао је Ерић.
Штаб за ванредне ситуације је на 
последњој седници укинуо ванредну 

Штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредну ситуацију прво на делу територије, а затим и на 
целој територији општине Ћуприја, која је укинута 14. јуна. Вода је брзо прошла, али за собом није 
оставила штету каква се у први мах чинила – кажу извештаји са терена. То је потврдила и општинска 
комисија која је имала задатак да попише сву штету по пријавама грађана 

РПГ

Читав мај и почетак јуна у Србији су обележиле велике падавине
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА      КАО ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ
Током ове године имаћемо три нове фабрике, две иностране и једну домаћу - изјавио                   је за “Поморавски гласник” први човек града на Великој Морави  

Иностране и домаће инвестиције
Након потписивања уговора о уступању грађевинског земљишта 
непосредном погодбом без накнаде са турском компанијом “Фека 
Аутомотив”, само је питање дана када ће бити постављен камен 
темељац фабрике за производњу ауто расвете. Фабрика ће бити 
изграђена на потесу Индустријске зоне “Минел”, а како је раније 
најављено у самом старту биће упослено око 100 радника. Ово 
ће бити један од најважнијих инвестиционих захвата на простору 
општине Ћуприја који ће отворити врата развоја аутоиндустрије на 
овим просторима. Још једна кинеска компанија, поред постојеће 
две, Ћуприју види као своју развојну шансу. Ради се о компанији 
“Чонг Ћиа” која се бави производњом пластичних гранула, а 
производни погон биће смештен у халама бившег Велмортранса.
Домаћа трговинска компанија “Гомекс” постала је власник 3,5 
хектара грађевинског земљишта у индустријској зони, где ће 
отпочети изградњу новог дистрибутивног центра за централну 
Србију, који ће Ћуприју пласирати међу водеће логистичке центре 
у Европи. Председник Ерић није искључио могућност да до краја 
године у Ћуприју дође још неки од потенцијалних инвеститора. 

Проблем водоснабдевања Ћуприје 
Чим Скупштина Републике Србије буде одобрила средства, стећи 
ће се сви услови за реализацију пројекта замене водоводних цеви 
на читавом подручју Ћуприје. Локална самоуправа је Републичкој 
агенцији за јавна улагања поднела пројектно-техничку 
документацију, те се најдаље у току лета очекује одобрење 
републичког парламента за кредит код европских фондова помоћу 
ког ће се финансирати радови на водоводној мрежи у дужини од 
30 километара.
Ово је велика ствар за наше грађане јер ћемо најзад обновити 
водоводну мрежу стару четири деценије у коју ниједан наш 
претходник није улагао. Вредност радова у првој фази замене 
водоводних цеви процењена је на око два милиона евра, наставља 
Нинослав Ерић.
Најзад смо постигли договор са општином Параћин о постављању 
мерних инструмената на изворишту Света Петка како бисмо 
имали прецизне податке о количини воде коју одатле добијамо. 
Након тога купљена је парцела на Карађорђевом брду на којој 
се налази растеретна комора, где ћемо направити резервоар 
за дневно и ноћно изравнавање притиска. Све то је увертира за 
извођење капиталних радова који нам тек следе, а за које имамо 
пуну подршку Владе Србије и премијерке Ане Брнабић. Наравно 
да у свему овоме мислимо и на наша села, и зато смо урадили 
студију позиционирања бунара помоћу којих ћемо села повезати 
на главну водоводну мрежу.

Гасовод “Јужни ток” и Ћуприја
Прва деоница гасовода „Јужни ток“ кроз Србију протеже се од 
бугарске границе до Ћуприје, друга од Ћуприје до Дунава, трећа од 
Дунава до Зрењанина, док ће четврта бити изграђена на подручју 
од Госпођинаца до Суботице. Како је објаснио председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић, траса „Јужног тока“ која иде кроз 
Ћуприју је према оригиналним нацртима требало да прође посред 
индустријске зоне у Добричеву, а како је то за локалну самоуправу 
било недопустиво, општина Ћуприја од Министарства енергетике 
тражила је измену плана детаљне регулације за спорно подручје. 
Гасовод  „Јужни ток“, који је по првобитном плану требало да 
пролази између насеља Добричево и аутопута, има велико 
заштитно подручје, око 200 метара у ширину, што значи да 
бисмо због тога буквално изгубили двеста хектара земљишта у 
индустријској зони. Оно што смо успели уз помоћ представника 
Кабинета председника Александра Вучића јесте да изменимо 
просторни план Републике Србије, и да издејствујемо да „Јужни 
ток“ иде са друге стране Добричева. Измене републичког 
просторног плана уопште нису уобичајена ствар, већ нешто што 
се у принципу догађа једном у пет година, те овај уступак према 
општини Ћуприја представља велики успех локалне самоуправе.“ 

Неуговорени радници Дома здравља 
У Дому здравља до сада су спроведене три рационализације. 
Министарство здравља је финансирало прву и другу, док је трећа 
извршена само половично јер је у разговору са представницима 
општине Ћуприја речено да у буџету за 2019. годину средстава за 
ту сврху више нема. Пошто је већина запослених из Дома здравља 
тужила општину, један део новца за извршење тог утужења узет 
је из општинске касе. Идеја је да се направи поравњање, тако 
што ће новац потрошен на утужење да се обрачуна са заосталом 
зарадом оних који су поднели тужбу. У договору са ресорним 
министарством Општина Ћуприја изаћи ће са предлогом решења 
у наредних месец дана.

Одвајање система кишне и фекалне канализације
Нажалост, Ћуприја у појединим деловима града нема одвојен 
систем фекалне и кишне канализације. Општи систем каналисања 
не може да прими велику количину падавина па су изливања 
честа. У току је израда пројекта који ће између осталог обухватити 
мерење нивоа воде у шахтама у граду, као и радове на одвајању 
кишне од фекалне канализације. Након тога моћи ћемо да 
утврдимо приоритете и проблем системски решимо. Посао нам, 
додуше, отежавају грађани који прикључују своје олуке на фекалну 
канализацију, што повећава количину воде у тим системима и 
долази до изливања.

Интервју: Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА      КАО ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ
Током ове године имаћемо три нове фабрике, две иностране и једну домаћу - изјавио                   је за “Поморавски гласник” први човек града на Великој Морави  

УКЉУЧИ СЕ И ТИ
С циљем што делотворнијег спровођења процеса партиципативног буџетирања Скупштина општине 
Ћуприја усвојила је акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 
средстава прикупљених по основу пореза на имовину за 2018 - 2021. годину

Дрвореди у Кнеза Милоша и “лежећи полицајци”
Реконструкција Улице Кнеза Милоша један је од најважнијих 
инфраструктурних пројеката који ће бити реализован у току ове 
године. Почетни радови на реконструкцији тротоара из смера 
Славије су у току, а један од најлепших дрвореда у граду биће 
сачуван. У оквиру радова уклонићемо само стабла за која је стручна 
комисија проценила да због трулежи представљају потенцијалну 
опасност по људе и објекте. На осталим стаблима биће кориговане 
крошње, а нови тротоари даће нови изглед једном од најлепших 
делова града.
Што се тиче захтева грађана за постављање “лежећих полицајаца” 
у зонама школа, најпре морам да објасним да смо по том питању 
везани за правилник са јасно дефинисаним критеријумима, 
димензијама и врсти успоривача саобраћаја у односу на 
локацију. За сада смо добили одобрење за постављање “лежећих 
полицајаца” испред школа у Јовцу и Супској, али очекујем да у 
наредном периоду буду постављени испред Гимназије и Фонда 
ПИО.

Асфалтирање сеоских улица и путева
“Овај посао се састоји из више фаза, где за сваку прво иде 
израда пројектно-техничке документације, па јавна набавка, 
и на крају извођење самих грађевинских радова. Пројектну 
документацију за сва села смо већ урадили, а тренутно смо у 
процесу спровођења јавних набавки. Након тога, у току лета 
ћемо у сваком селу асфалтирати одређене улице које су нам од 
стране месних заједница предочене као приоритетне. Но, без 
обзира на приоритете, циљ нам је да у следеће три-четири године 
асфалтирамо све улице у свим сеоским месним заједницама, тако 
да нико од наших грађана неће остати ускраћен.“
Наставак радова на Дому културе у Супској
Знам да у селу има пуно омладине којој би добродошло место за 
окупљање, где би такође могле да се одржавају пробе локалног 
фолклорног друштва и позоришне представе. До сада је завршена 
прва фаза радова на Дому културе у Супској, и урађена је пројектна 
документација за другу фазу. План је да до краја године наставимо 
са грађевинским радовима на овом објекту.

У оквиру друге фазе програма “Општински економски развој у 
Србији”- реформа пореза на имовину,  под паролом “Укључи се 
и ти”, грађани Ћуприје могу да учествују у одабиру приоритетних 
пројеката које треба финансирати из буџета општине. На тај начин 
грађани помажу у планирању  потрошње, у складу са њиховим 
потребама, односно исказују мишљење о томе шта је за њих 
важно и како виде развој општине. 
Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од 
базичних принципа добре демократске праксе и одговорног 
управљања локалном заједницом, што представља темељ 
одрживог развоја. Иза овог пројекта стоје швајцарска Агенција за 
развој и кооперацију, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе, као и Mинистарство финансија Републике Србије, у 
координацији са руководством општине Ћуприја.  
С циљем што делотворнијег спровођења процеса партиципативног 

буџетирања Скупштина општине Ћуприја усвојила је акциони план 
за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 
средстава прикупљених по основу наплате пореза на имовину за 
период од 2018-2021. године, који садржи низ активности којима 
се омогућава грађанима да остварују своје право на одређивање 
приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета 
општине Ћуприја.
Својим предлозима и сугестијама одређујете који од планираних 
пројеката сматрате приоритетним, односно који би пројекти својом 
реализацијом највише допринели побољшању квалитета вашег 
живота као и живота наше локалне заједнице - рекла је Весна 
Станковић, координатор пројекта. Своје коментаре, предлоге и 
сугестије можете доставити на мејл адресу: akcioniplanporez@
cuprija.rs 

ГОМЕКС ГРАДИ ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР
У Ћуприји је у четвртак, 23. маја, потписан уговор између Општине 
Ћуприја и трговинске компаније Гомекс (Gomex), чиме је овај 
регионални лидер у великопродаји и малопродаји робе широке 
потрошње постао власник 3,5 хектара грађевинског земљишта 
у ћупријској индустријској зони. Гомекс је, као најповољнији 
понуђач, парцелу купио за 24.535.701 динар, а према речима 
председника Општине Ћуприја Нинослава Ерића, “ћупријска 
локална самоуправа још једном је успела да победи и понуди 
најбоље услове у конкуренцији суседних општина”.
Зрењанински Гомекс ће на предметној парцели у Змичу да изгради 
велики дистрибутивни центар за централну Србију, а осим што ће 
ова инвестиција донети нова радна места и побољшати стање у каси 
ћупријске локалне самоуправе, долазак Гомекса представљаће 
још један импулс у све озбиљнијој намери председника Ерића 
и његовог тима да Ћуприја, у скорој будућности, буде значајан 
логистички центар између Пиреја и Солуна, с једне стране, и 
Београда и Будимпеште, с друге.

Подсетимо, Гомекс има око 1.800 запослених и више од 150 
малопродајних објеката, претежно на територији Војводине 
и Београда, а како веле у зрењанинском трговинском ланцу, 
компанија је недавно почела са ширењем продајне мреже и у 
централној Србији. Ћуприја ће, јасно је, у тој пословној стратегији 
Гомекса бити важна карика. РПГ
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Локална самоуправа помогла припреме за пријемни испит надарених ученика 

БРИГА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Депонија код Супске, која се простире 
на  површини од око пет и по хектара, 
званично је затворена 2010. године а 
на њој је одлуком Скупштине општине 
дозвољено искључиво одлагање 
инертног отпада, шута и грађевинског 
материјала. Сав остали санитарни отпад 
потписивањем уговора са предузећем 
“Пор Вернер Вебер” одлаже се на 
санитарној депонији у Јагодини. Према 
последњим подацим, на територији 
општине Ћуприја регистровано је 
више од 150 мањих дивљих депонија 
које су резултат неорганизованог 
сакупљања комуналног отпада, а пре 
свега неодговорног понашања грађана. 
Обавеза грађана је да воде рачуна 
о животној средини, а комунална 
инспекција биће принуђена да убудуће 
примени казнене одредбе према онима 
чијом се небригом смеће буде гомилало 
на недозвољеним местима.

РПГ

Ћуприја је једини град у Поморавском округу који добија 
новац за припрему пројекта санације и ремедијације 
несанитарне депоније код села Супска

Велико ангажовање свих колега и рад су се исплатили 

ГРАД ПРЕПУН 
ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА

и подземних вода, а након санације 
постојеће депоније уследиће и њено 
коначно затварање постављањем 
завршног покровног слоја. Средства 
која је министарство овом приликом 
определило представљају значајну 
помоћ локалним самоуправама, јер је 
припрема пројеката и пројектно-техничке 
документације предуслов за реализовање 
неопходних инфраструктурних радова и 
постизање конкретних решења за овакве 
еколошке проблеме. Што се тиче самог 
процеса санације, Општина Ћуприја ће 
део средстава издвојити из сопствених 
извора, док ће остатак бити обезебеђен 
из европских фондова“, нагласила је 
помоћница председника општине. 

Прича о санацији несанитарне депоније 
надомак Ћуприје, која већ годинама 
због честих пожара задаје проблеме 
мештанима околних села, коначно добија 
позитиван епилог. Наиме,   Министарство 
заштите животне средине објавило 
је списак од 14 општина међу којима 
је и општина Ћуприја, којима ће бити 
припремљена и израђена пројектно-
техничка документација за пројекте 
санације и ремедијације постојећих 
несанитарних депонија. Према речима 
Јадранке Ђорђевић, помоћнице 
председника општине Ћуприја, очекује се 
да  документација за овај пројекат буде 
завршена до краја године, након чега ће 
општина Ћуприја моћи да конкурише како 
код ресорног министарства, тако и код 
разних европских фондова за добијање 
дела средстава за фазну санацију 
депоније. 
“Након израде пројектно-техничке 
документације и званично улазимо 
у поступак коначне рекултивације и 
санације несанитарне депоније надомак 
села Супска. Даљим поступком биће 
испитан и степен загађења земљишта РПГ

ЋУПРИЈА ДОБИЈА ЦЕНТАР 
ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
“Радујем се што је и локална самоуправа 
заслужна за овај успех. Препознали смо 
потребу да ученицима талентованим за 
рачунарство и информатику помогнемо 
издвојивши средства за додатну наставу, а 
синергијом рада и труда дошли смо до тога 
да је 21 ученик из Ћуприје положио испит у 
Крагујевцу. Поређења ради, из Јагодине је 
положило само њих 13, а из Параћина још 
мање – тек 11 ученика“, рекао је председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић. 
Ерић се недавно састао са министром 
просвете Младеном Шарчевићем, а 
једна од тема састанка поново је био 
Центар за младе таленте. Овом приликом 
апострофирано је да се стигло до финалне 
фазе пред сам почетак изградње центра, 
која подразумева проналажење адекватне 
локације. Као жељена локација споменута 
је ћупријска касарна, о чему ће председник 
Ерић у наредном периоду разговарати са 
министром одбране Александром Вулином.

Након што је, према коначним резултатима, 
21 ученик од укупно 35 пријављених 
положио пријемни испит, стекли су се сви 
услови да у Гимназији у Ћуприји од наредне 
школске године почне са радом прво ИТ 
одељење. Истичући велико задовољство 
што ће у клупе најстарије средње школе 
у Ћуприји на јесен сести ученици овог 
специјалног одељења, посебно надарени 
за област информационих технологија, њен 
директор Дарко Миљанић објаснио је који 
је режим рада за њих предвиђен.  
“Карактеристика специјалних одељења је 
да имају мањи број ученика од оних општег 
профила. Максималан број је двадесет, 
при чему се рад на свим рачунарским 
предметима обавља у две групе по десет 
ђака са идејом да свако ради на свом 
рачунару. То значи да је обавеза школе да 
има барем један кабинет са 11 рачунара, 
у коме се може радити у две смене. Ми 
у Гимназији имамо два информатичка 
кабинета који одговарају потребама наставе 
информатике за општи смер, али ћемо до 
почетка школске године опремити још један 
посебно за информатичко одељење, у коме 
ће слушати наставу из свих предмета.” 
Језиком статистике речено, интересовање 

за уписивање овог смера показало је око 
12% укупног броја свршених осмака, што је 
заправо велики број, обзиром да просечно 
у једној генерацији и немате више од 
10% ђака талентованих за математику, 
способних да положе тај посебни пријемни 
испит. То бих приписао доброј промоцији 
самог смера, али и залагању свих укључених 
чинилаца да формирање тог одељења и 
успе, објашњава Дарко Миљанић.
“Иза оваквог успеха стоји предан тимски 
рад - озбиљан приступ и труд самих 
ученика и наших професора, али такође 
спремност за сарадњу и ангажовање 
родитеља са којима смо за време припрема 
одржали неколико састанака. Морам да се 
осврнем и на улогу школског психолога и 
моје маленкости из угла организације и 
испуњавања свих неопходних услова, а 
не треба заборавити ни Друштво учитеља 
Ћуприје, које је пронашло начин да се 
професори адекватно новчано награде 
за свој ангажман.” Директор Миљанић 
истиче да је значај отварања једног оваквог 
одељења сагледала и локална самоуправа, 
која је то подржала финансирањем 
наменске припремне наставе из 
математике, у трајању од три месеца.
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У организацији Националне службе за 
запошљавање – филијала Јагодина, у 
јагодинском Културном центру другу 
годину заредом одржан је Сајам 
запошљавања. На сајму је учествовало 
око 30 предузетника и компанија, који су 
у потрази за готово 200 радника.  Највише 
потражње било је за профилима из области 
машинске, текстилне, електроиндустрије, 
обраде дрвета и производње намештаја, 
администрације и трговине.
“У прошлој години је захваљујући 
сајмовима запослено око 16 хиљада 
незапослених лица управо код 
послодаваца са којима су имали контакт 
на оваквим манифестацијама. Веома је 
важно да на једном месту окупимо оне 
који нуде посао и оне који траже посао, 
па ћемо и у овој години наставити са тим 
активностима како бисмо незапосленим 
лицима предочили сва слободна и 
новоотворена радна места, којих је све 
више”, каже Зоран Мартиновић, директор 

Националне службе за запошљавање. 
Сајам је једна од многих активности  
Националне службе за запошљавање  
које се организују у циљу смањења 
незапослености. Главна предност 
оваквих догађаја свакако је повезивање 
послодаваца и незапослених лица, које 
првима доноси проналажење адекватних 
кандидата у складу са њиховим потребама, 
а другима дуго жељено радно место, 
каже Светлана Митровић, директорка 
Националне службе за запошљавање – 
филијала Јагодина.
“На овај начин се заправо остварују први 
значајни контакти између послодаваца и 
незапослених и сигурна сам да се на тај 
начин стварају потенцијали да послодавци 
пронађу адекватне кадровске капацитете, 
а на другој страни незапослена лица 
имају добру прилику да у једном дану 
конкуришу код више послодаваца и тако 
пронађу запослење у свом основном или 
алтернативном занимању.”

Светлана није могла сама. Помогла јој је 
Туристичка организација Тополе. Директорка 
Љиљана Тодоровић и њени сарадници били 
су на услузи свим домаћинствима која су 
започела са туризмом на селу. Данас се 
овим послом у општини Топола бави 11 
домаћинстава.
Да би законску регулативу, права, обавезе, 
дужности и све што је потребно за покретање 
овакве врсте бизниса пренели својим 
сарадницима, туристичка организација је 
непосредно сарађивала  са Регионалном 
агенцијом за економски развој Шумадије 
и Поморавља. О томе је на трибини причао 
Горан Миљковић, менаџер пројеката.
Где је у читавој овој причи општина Ћуприја? 
Из године у годину расте број ноћења, 
повећава се број туриста, традиционалне 
манифестације добијају све више 
поклоника, а покрећу се и нове. Сеоски 
туризам је за нас новост и у њему видимо 
шансу за развој општине. Поред спортског, 
верског и културно-историјског, хоћемо да 
помогнемо нашим суграђанима да себе 
пронађу и у овом виду туризма – рекла је 
Јелена Петровић, директорка Туристичке 
организације.
На крају, цитираћемо Славка Котроманца, 
човека који је пре тридестак година у 
Бигреници био иницијатор сеоског туризма: 
“Наше Поморавље има све, осим мора. 
Нема везе. Поред природних и историјских 

Иако су први кораци у развоју сеоског 
туризма у општини Ћуприја направљени 
пре тридесетак година, он никада није 
заживео. Могућности и жеље је било, 
нарочито у Бигреници и Старом селу, али 
изостало је разумевање и подршка. 
Данас је ситуација нешто другачија. 
Локална самоуправа и Туристичка 
организација препознале су у руралном 
или сеоском туризму развојну шансу 
општине Ћуприја. Први корак је 
направљен. Едукативна трибина окупила 
је много заинтересованих, потенцијалних 
туристичких радника, који су из прве руке 
чули шта доноси законска регулатива, 
колика је помоћ државе и европских 
фондова, али и каква су искуства других 
општина у развоју сеоског туризма.
Сви учесници трибине сагласни су да је 
најважнија љубав, пре свега према селу, 
затим према сеоској традицији, обичајима 
и навикама. Савремени животни токови 
буквално гурају човека на село. Тамо га 
очекујемо ми својом љубављу и топлином. 
Да му понудимо здраву бунарску или 
изворску воду, храну која се не спрема за 
пет минута, и мир и тишину. За почетак, 
то је довољно – каже Светлана Јовановић, 
власница сеоског домаћинства недалеко 
од Тополе, која се бави овим видом 
туризма. Њена искуства су драгоцена и 
поделила их је са Ћупричанима.

Овакве манифестације доста помажу у смањењу незапослености јер на једном месту спајају 
оне који траже посао са онима који траже раднике – закључили организатори

НА СЕЛУ КАО КОД КУЋЕ

РПГ

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАГОДИНИ

Локална самоуправа препознала је у руралном или сеоском туризму развојну шансу Ћуприје

СМАЊЕН БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ 
Према најновијим подацима Националне 
службе за запошљавање, за прва четири 
месеца ове године обавезно социјално 
осигурање пријавило је око 5% незапослених 
лица више него у истом периоду претходне 
године, а истовремено број лица на нашој 
евиденцији је смањен за 9% у односу 
на исти период претходне године. То 
смањење једним делом јесте узроковано 
економским миграцијама, али га пре свега 
треба приписати већој потражњи за новим 
радницима, оценио је Зоран Мартиновић.  

Наше Поморавље има све, осим мора. Поред природних и историјских лепота ми имамо и љубав, коју 
желимо да поделимо са гостима из целе Србије и света, а то је најважније – порука је са едукативне 
трибине, којој је домаћин била Туристичка организација Ћуприје

лепота ми имамо и љубав коју желимо да 
поделима са гостима из целе Србије и света, 
а то је најважније.”

РАЗВОЈНА ШАНСА
Сеоски туризам је развојна шанса општине 
Ћуприја. Могућности су велике, само их 
треба детаљно сагледати и правилно 
усмерити. У томе ће нам помоћи 
Министарство трговине и туризма и 
Регионална агенција за економски развој 
Шумадије и Поморавља. Најтеже је 
направити први корак, али заинтересованих 
домаћинстава има и сада им треба пружити 
шансу – рекао је у изјави за Поморавски 
гласник Владимир Васиљевић, општински 
већник за спорт, културу и туризам. 

ФОТО: НСЗ
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ПОСЕЋЕН САЈАМ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Делегација пољопривредника из општине 
Ћуприја протеклог викенда посетила је 
Сајам пољопривреде у Новом Саду. Њих 
150 обишло је највећи и најмасовнији 
пољопривредни сајам на Балкану у оквиру 
промотивних активности Групе за привреду 
и пољопривреду при Општинској управи, 
а према речима Бранка Милојевића, 
помоћника председника општине Ћуприја, 
за бесплатан одлазак на ову манифестацију 
који је организован другу годину заредом, 
владало је велико интересовање.  
Од актуелних републичких конкурса и 
конкурса локалне самоуправе из области 
пољопривреде Милојевић је издвојио 
Конкурс за инвестирање у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, који 
подразумева субвенције за нове засаде 
винове лозе и јагодичастог воћа, за куповину 
нових пчелињих друштава, кошница и 
опреме за пчеларство, те за набавку малч 
фолија и система за наводњавање “кап по 
кап” у повртарству.
“Нашим пољопривредницима смо 
наменили и конкурсе из области сточарства 
који ће бити реализовани на јесен када за то 
дође време, а у плану нам је и интензивнији 
рад на унапређењу квалитета и маркетинга 
у области пољопривреде”, закључио је 
Бранко Милојевић. 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ
Деветог маја у нашој земљи и у свету 
одавањем поште цивилним и војним 
жртвама обележава се Дан победе у Другом 
светском рату. На овај дан, пре 74 године, 
нацистичка Немачка је капитулирала чиме 
је званично завршен Други светски рат. 
У Ћуприји је 9. мај обележен полагањем 
венаца на споменик жртвама 
ослободилачких ратова од 1912-1918 и на 
споменик палим борцима у Другом светском 
рату, којем су присуствовали  представници 
Војске Србије, локалне самоуправе и 
општинског одбора СУБНОР-а, као и група 
ученика ћупријске Гимназије.
Други светски рат отпочео је 1. септембра 
1939. године  нападом нацистичке Немачке 
на Пољску и по укупном броју жртава, који 
се креће између 60 и 80 милиона људи, 
представља најкрвавији сукоб у досадашњој 
историји човечанства. По људским губицима 
у овом ратном сукобу српски народ спада у 
најстрадалније после руског, јеврејског и 
пољског, будући да је у нашој земљи након 
завршетка ратних дејстава забележено око 
1,7 милиона људских жртава.

Промотивне активности 
Канцеларије за пољопривреду 
Општине Ћуприја

РПГ

РПГ

Служба патологије Опште болнице у 
Ћуприји обележила је 50 година постојања. 
Одељење које је сада већ давне 1969. 
године основао др Братислав Главичић, 
први специјалиста патолог у Поморављу. 
Тада, као и сада, ова дијагностичка грана 
медицине чинила је кичму без које 
остале гране не могу, а пола века њеног 
егзистирања и функционисања за све 
запослене је велики разлог за понос. 
“На основу искуства старијих колега, а 
делом и сопственог, слажем се да је овај 
посао било теже радити раније. Техника 
и наука су наравно напредовали, али 
патологија је наука у којој два и два није 
четири, као у медицини. Јесте лакше с 
обзиром на нове технологије, али је данас 
много више болести и тежих случајева 
за дијагностику. Ми смо служба опште 
патологије у оквиру здравственог центра 
где поред стандардних хируршких 
грана постоји и неурохирургија, и 
максилофацијална и пластична, а ми смо 
преко потребни свакој од њих”, каже др 
Јелена Петковић, шеф Службе патологије 
Опште болнице.
“Патологија је увек у неком запећку и 

у народу није опште позната, а заправо 
је дијагностичка грана од које много тога 
зависи. То нажалост мали број људи зна, 
све до оног момента док не затреба, али 
трудићемо се и даље да то променимо.”
Ћупријским патолозима је годишњицу 
честитао и директор Опште болнице, др 
Слободан Гајић. У оквиру обележавања 
великог јубилеја гостујући стручњаци из 
Удружења патолога и цитолога Србије и са 
Института за патологију у Земуну, одржали 
су предавања о иновативним методама из 
ове области.

посете стоматологу“, наглашава др Бранка 
Марић Мартиновић.
Циљ свих активности које се спроводе 
током Недеље здравља уста и зуба је 
информисање и стицање знања о значају 
и начинима очувања оралног здравља - 
истиче Наташа Стојановић, главна сестра 
стоматолошке службе Дома здравља. 
У промотивним активностима током 
Недеље здравља уста и зуба поред 
Стоматолошке службе активно учествују и 
Служба патронаже Дома здравља, Школски 
и Предшколски диспанзер, као и Служба за 
здравствену заштиту жена. Оно што је веома 
важно јесте да на тему оралног здравља не 
треба говорити само током Недеље здравља 
уста и зуба већ свакодневно радити на 
поспешивању здравих навика, нарочито код 
деце, сагласни су стоматолози.

Да ли ће дете имати леп и здрав осмех не 
зависи само од генетике већ и од начина 
исхране и исправних навика које има у 
одржавању хигијене уста и зуба. Велику 
улогу у томе има породица, па је управо 
зато слоган овогодишње Недеље здравља 
уста и зуба, која је у Србији обележена од 
14 до 21. маја, био “Здрави зуби у здравој 
породици”. Слоган кампање указује на 
значај породице у формирању здравих 
стилова живота и правилном односу 
читаве породице према очувању оралног 
здравља. Основни предуслов за орално 
здравље људи је правилна хигијена уста 
и зуба, здрава исхрана и редовна посета 
стоматологу - каже др Бранка Марић 
Мартиновић, шеф стоматолошке службе 
Дома здравља, и наглашава да је веома 
важно да родитељи не пропуштају редовне 
систематске прегледе деце, те да децу не 
доводе зубару тек онда када зуб почне да 
боли. 
“Опште препоруке за очување оралног 
здравља су пре свега одржавање адекватне 
хигијене, што подразумева редовно прање 
зуба ујутро и увече, као и после сваког 
оброка и коришћење конца за зубе, 
смањење уноса шећера и избалансирана 
исхрана, престанак пушења и редовне 

Одељење је 1969. године основао др Братислав Главичић, 
први специјалиста патолог у Поморављу 

ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ ПОРОДИЦИ
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ПОЛА ВЕКА СЛУЖБЕ 
ПАТОЛОГИЈЕ У БОЛНИЦИ

Стоматолошка служба Дома здравља обележила 29. недељу 
здравља уста и зуба
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ПЧЕЛАРСТВО И ПРОИЗВОДЊА МЕДА

ЧУВАРИ ШУМСКОГ БЛАГА
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Удружење гљивара и љубитеља природе 
“Горун” из Ћуприје по четврти пут је 
организовало манифестацију “Дани гљива” 
на имању “Небеско брдо” у селу Паљане, на 
ободима Јужног Кучаја. Манифестација је 
ове године окупила велики број љубитеља 
гљива из целе Србије, као и из Хрватске 
и Грчке. Гљивари су на овом подручју 
пронашли 112 врста јестивих, нејестивих 
и отровних гљива, што представља рекорд 
манифестације. 
Осим што смо оборили рекорд по броју 
пронађених и детерминисаних врста гљива, 
четврти “Дани гљива” остаће упамћени 
и по томе што су током бербе, баш овде у 
Паљану, откривене и две потпуно нове, 
до сада непознате врсте, које ће након 
одговарајућих лабораторијских анализа 
накнадно бити детерминисане - похвалио 
се Радмило Пецић, председник Удружења 
гљивара и љубитеља природе “Горун”. 
Покровитељ “Дана гљива” и овога пута 
била је општина Ћуприја, која је препознала 
важност оваквих манифестација за развој 
туризма. 
“То нам је прилика да угостимо гљиваре 
из целе Србије и покажемо каквим 

потенцијалима располажемо. Као што 
видите ове године дошли су нам и гости 
из Хрватске и Грчке, а за наредну годину 
најавили су се гљивари из Словеније. Лично 
сам био водич једној екипи из Београда која 
је присутна на свим изложбама по Србији, и 
добио сам признање да овако дивне терене 
нигде другде нису видели”, каже Бранимир 
Тазић, председник СО Ћуприја.
“Један од наших циљева поред едукације 
је гљиварски туризам. Поставили смо 
гљиварску стазу на Копаонику, која је 
прошле године током целог лета била врло 
посећена, посебно од страних туриста које то 
највише и занима. Зато смо после Копаоника 
урадили једну стазу на Дивчибарама, а у 

припреми су стазе у Ваљеву и на Фрушкој 
Гори. Разговарали смо и са вашом локалном 
самоуправом на ову тему, јер Ћуприја има 
одличне предуслове попут близине ауто-пута, 
манастира и споменика културе, а једна таква 
гљиварска стаза би употпунила понуду овог 
краја.“
Председник Миколошко-гљиварског савеза 
Хрватске Бранко Бартолић, који је први пут 
у Ћуприји, истакао је важност сарадње међу 
гљиварима на нивоу региона. 
“Становништво треба едуковати да би се 
смањио број тровања, да би људи знали 
да могу убирати више врста гљива и да се 
упознају са неким врстама које им до сада 
нису биле доступне. То је први и основни циљ 
те сарадње, а друго је да на темељу наше 
сарадње проистекну и неки пројекти који би у 
могућности могли бити заједнички.”
Представници струке “Дане гљива” 
искористили су и за спровођење стручних 
испита за звање гљивара и детерминатора, 
а посетиоци, међу којима је било пуно 
оних најмлађих, за јахање, гађање луком и 
стрелом, дегустацију добрих вина, ракија и 
егзотичних врста меда.

У циљу промоције пчеларства као 
привредне гране, принципа здравог 
живљења и промоције пчелињих производа 
у Ћуприји је одржан први Сајам пчеларства, 
меда и здраве хране, који је  на једном 
месту окупио више од 30 произвођача 
меда и производа од меда из Поморавског 
округа. Била је ово прилика да посетиоци 
дегустирају мед и сазнају више о лековитим 
дејствима пчелињих производа, а за 
излагаче могућност да размене искуства и 
по повољним условима набаве комплетну 
пчеларску опрему и репроматеријал. 
“Мед из ових крајева врхунског је 
квалитета и веома тражен, а предео 
богат разноврсним пашама, пре свега 
багремовом“, каже Милутин Бата Петровић, 
заменик председника Савеза пчеларских 
организација Србије. ”Србија је прва 
земља у свету по броју кошница по глави 
становника, што практично значи да на шест 
становника долази једна кошница. Према 
последњим подацима Савеза у Србији има 
око милион и триста обележених кошница. 
На територији општине Ћуприја тај број 
креће се од четири до пет хиљада кошница, 
што овај крај сврстава на високу позицију 
када је пчеларство у Србији у питању”, 
наглашава Милутин Бата Петровић.
Организатор сајма било је Друштво 
пчелара “Раваница-Немања”, а генерални 

покровитељ општина Ћуприја. 
“Општина Ћуприја препознала је пчеларство 
као једну од развојних шанси локалне 
заједнице, те је на име подршке пчеларима, 
кроз субвенције за набавку опреме  
издвојила знатно већи износ средстава у 
односу на остале пољопривредне гране“, 
каже Бранимир Тазић, председник СО 
Ћуприја истичући да оваква промоција 
пчеларства може значајно да допринесе 
како економском, тако и туристичком 
оснаживању и напретку заједнице. 
Последњих година производња меда 
бележи експанзију, а пчеларство је све 
популарније међу младима. “У протекле две 
године успели смо да удвостручимо чланство 

и значајно повећамо број регистрованих 
пчелињих друштава“, истиче Милан Николић, 
председник Друштва пчелара “Раваница-
Немања” и наглашава да је мед са наших 
простора изузетног квалитета. 
На првом Сајму пчеларства, меда и здраве 
хране додељена су признања за квалитет меда 
и пчелињих производа у три такмичарске 
категорије. Када је у питању багремов мед 
златну диплому добио је Ненад Милетић, 
сребрну Милан Николић, а бронзану Бојан 
Ђорђевић. У категорији ливадског меда за 
најбољи је проглашен мед Николе Матића, 
на другом месту нашла се Борка Савић, док 
је треће место припало Ивану Јовановићу. 
Трећа такмичарска категорија односила се на 
квалитет медљике, а у њој је златна диплома 
додељена Кристини Зерјановић, сребрна 
Драгиши Марињесу, а добитник бронзане 
дипломе је Драгиша Бечаревић. 

КИША ПРОБЛЕМ ЗА ПЧЕЛАРЕ
Обилне падавине можда јесу погодовале 
многим пољопривредним културама, 
али су створиле велике проблеме 
пчеларима. Пролећни развој пчела је био 
задовољавајући, али лоша временска 
ситуација уочи главне паше багрема 
утицала је на то да багрем мање меди, 
кажу пчелари. 

Више од 30 излагача учествовало на првом Сајму пчеларства, меда и здраве хране

Удружење “Горун” из Ћуприје по четврти пут организовало манифестацију “Дани гљива”

Манифестација је ове године окупила госте из Хрватске и Грчке и велики број посетилаца из целе Србије 
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ДИПЛОМА МЕДИЦИНСКЕ 
СЕСТРЕ И ДАЉЕ НАЈТРАЖЕНИЈА
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Велико интересовање за средњу Медицинску школу

РПГ

СЕДАМ ГОДИНА 
УСПЕШНОГ 
СТВАРАЛАШТВА
У просторијама Дома ученика средњих 
школа “Срећно” отворена је изложба 
радова ученика, чланова креативне 
секције. Поставка обухвата дела из области 
ликовне уметности, вајарства и примењене 
уметности, са којима су ученици учествовали 
на регионалним и републичким домијадама 
у протеклих неколико година. 
“Приметила сам да имамо пуно креативне 
деце која имају море лепих идеја, тако да 
се из тога изродила прича са креативном 
секцијом. Себи смо дали задатак да се 
сваке године опробамо у нечему новом 
и непознатом, па смо тако својевремено 
овладали техником рада са полимерном 
глином, затим је дошло сликање на стаклу, 
осликавање порцелана, венецијанске 
маске, израда графика, а ове године, 
као кулминација, упознали смо се са 
уметничком фотографијом.” - рекла је на 
отварању Татјана Милојевић, директорка 
Дома ученика средњих школа “Срећно”.
Директорка Милојевић се нарочито 
захвалила Новаку Новаковићу, директору 
музеја “Хорум Марги-Равно”, на стручној 
сарадњи и несебичном залагању који су 
резултирали наградама на свим смотрама 
где је Дом “Срећно” учествовао, као и 
Ивану Милосављевићу који их је увео у свет 
фотографије.

“Моја улога је била да им демонстрирам 
технику и дам одређене сугестије, међутим 
то се претворило у једно заиста лепо 
дружење и резултирало израдом јако 
квалитетних радова. Степен више била је 
израда ручно прављеног папира и графике и 
то је такође одлично прошло на регионалној 
Домијади 2018. године, чији је Дом ученика 
“Срећно” био домаћин.” - рекао је Новак 
Новаковић.
Радови ученика креативне секције увек су 
били запажени на домијадама, не само од 
стране стручног жирија који им сваке године 
додели једну од прве три награде, већ и од 
васпитача и ученика из других домова. Увек 
смо били другачији, необични, маштовити, 
а ја сам уверена да ћемо такви и остати, 
оценила је Татјана Милојевић. 

РПГ

васпитања деце  узраста до три године”, каже 
директорка Маринковић.
Висок праг знања на упису прате и високи 
критеријуми током школовања, па је 
протеклих година за упис на најатрактивнијем 
смеру медицинска сестра-техничар било 
потребно преко 90 бодова, док је незнатно 
мање бодова требaло за упис на остала два 
смера Медицинске школе. 
“За ову школу са пуним правом може да се 
каже да је Србија у малом, јер 90 одсто ученика 
долази са територије више од 20 општина из 
читаве земље. Нажалост, број ученика који 
долазе са територије општине Ћуприја сваке 
године све је мањи”, наставља директорка 
Маринковић. Реформа стручних школа, коју 
је Медицинска школа кроз матурски испит 
прошлогогодишње генерације завршних 
разреда испратила, обухвата повећање 
укупног броја часова практичних вежби, што 
за медицинске раднике значи да су након 
завршеног четворогодишњег школовања 
оспособљени да обављају посао у струци. 
Уколико пак, своју будућност не виде у сфери 
медицине, матуранти ове школе успешно 
уписују све остале факултете. 

Медицинска школа из Ћуприје једна је 
од ретких школа са територије централне 
Србије која сваке године бележи све 
већи број заинтересованих ђака за упис у 
односу на број слободних места. Школа је 
акредитована за осам образовних профила 
у четворогодишњем трајању у подручју 
рада здравства и социјалне заштите, осим 
за профил санитарно-еколошки техничар, 
али је неписано правило да последњих 
година највеће интересовање ученици 
показују за смер медицинска сестра-
техничар - каже Зорица Маринковић, 
директорка Медицинске школе.
“У први разред Медицинске школе у 
школској 2019/20 години  биће уписано 
120 ученика, распоређених у два одељења 
медицинских сестара-техничара, и 
по једно одељење физиотерапеута и 
лабораторијских техничара. Министарство 
нам, нажалост, није одобрило увођење још 
једног одељења, за које је и ове године 
владало велико интересовање ученика, 
а ради се о смеру медицинска сестра-
васпитач. По стицању дипломе медицинска 
сестра-васпитач може радити у вртићима 
са здравом децом на пословима неге и 

Изложени радови чланова 
креативне секције Дома 
ученика “Срећно”

МИ ШКОЛУЈЕМО 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЗАЧЕ
Министарство просвете je ове године одобрило формирање 
комбинованог одељења бравар-заваривач и механичар моторних 
возила, која подразумевају школовање по дуалном систему образовања 

моторних возила полажу за Ц категорију. 
Школа располаже задовољавајућим возним 
парком од три аутомобила, док је у плану и 
куповина камиона за обуку вожње ученика на 
смеру возач моторних возила, сазнали смо од 
директорке.
Као новина од ове школске године, паралелно 
са папирном школском евиденцијом, у школи 
је уведен и електронски дневник, па родитељи 
сада једним кликом могу да прате изостанке и 
оцене деце. 
Поред обавезног наставног програма 
ученицима су на располагању многобројне 
секције и активности које се реализују на 
иницијативу ђачког парламента, у дело 
спроводи низ занимљивих пројеката међу 
којима је формирање плесне и новинарске 
секције. 
Након завршене Техничке школе ученици 
имају проходност не само на уско 
профилисаним факултетима него и на осталим 
високошколским установама, а они који 
се одлуче да након четворогодишњег или 
трогодишњег школовања потраже запослење 
до њега ће са лакоћом доћи, нарочито када су 
у питању саобраћајни смерови.

Техничка школа из Ћуприје у школској 
2019/20 години уписаће четири одељења 
првог разреда. Од првог септембра ће у 
клупе ове образовне установе сести 120 
нових ученика, а према речима директорке 
Маје Манић, последњих година расте 
интересовање за саобраћајне смерове, те 
се велики број кандидата одлучује за смер 
техничар друмског саобраћаја, као и за 
смер возач моторних возила. 
Ове године уписаћемо по 30 ученика 
на четворогодишњим смеровима 
техничар друмског саобраћаја и техничар 
унутрашњег транспорта, као и 30 ученика 
на смеру возач моторних возила у 
трогодишњем трајању. 
Школа располаже добро опремљеним 
кабинетима за информатику и саобраћај, 
као и завидним возним парком који 
испуњава све услове за практичну 
наставу и полагање возачког испита, 
на које ученици у оквиру школовања 
имају право – нагласила је. Редовни 
ученици који су на четворогодишњим 
образовним профилима имају право на 
бесплатно полагање возачког испита за 
Б категорију, док ученици на смеру возач 

РПГ
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РЕЧ ИМАЈУ ВУКОВЦИ

Тројац у саставу Анђела Томић, Марија Максимовић, Анастасија 
Манић, и кормилар Драгана Благојевић, наставница српског 
језика и књижевности у ОШ “Вук Караџић”, вратиле су се са 15. 
Међународног фестивала “Креативна чаролија” одржаног у 
Бањи Врујци, са освојеним високим другим местом у категорији 
литерарних радова на тему “Како је настала моја мрежа 
пријатељства?”. Награђени рад - репортажу написала је Анђела 
Томић, ученица завршног разреда ове ћупријске школе, док 
су се и остала два рада високо пласирала и нашла на листи од 
27 награђених радова пристиглих из чак 47 школа из градова 
земаља региона. Колико је ово значајан успех говори чињеница 
да је управо награђени рад Анђеле Томић у литерарној категорији 
Србију пласирао у три првопласиране државе, поред Македоније 
и Румуније. 

“Ово је за нас била идеална прилика да се дружимо са ученицима 
из других земаља, сазнамо нешто више о њиховом систему 
школовања, култури и обичајима. Нисмо се надале овако високом 
пласману јер је ове године на конкурс пристигао велики број 
квалитетних литерарних радова. Још нам је драже што смо у 
конкуренцији школа из многобројних градова из целе Србије, 
управо ми и наша школа “Вук Караџић” донели Србији високо 
друго место”, сложиле су се ове талентоване девојчице.
“Учитељи јесу чаробњаци, али је истина да много пута тога нису 
свесни”, речи су Жељане Радојичић Лукић, учитељице из Мионице 
која је управо пројектом “Чаробног села” заслужила место на 
листи 50 најбољих наставника на свету. Њеној чаролији стварања 
придружила се и наставница српског језика и књижевности Драгана 
Благојевић, која чаролију стварања и нових сазнања већ двадесет 
година са пуно жара преноси генерацијама ћупријских ученика.
“За мене је ово било посебно искуство, прилика да обогатим 
свој рад, разменим искуства са колегама и са својим ученицама, 
презентујем наш град и школу у најбољем светлу. Захваљујући 
овом пројекту открили смо једну сасвим нову димензију учења 
и сазнања кроз обједињавање различитих школских предмета, а 
резултате нашег труда и рада препознао је и стручни жири и све 
три репортаже сврстао на листу награђених радова.“
“Креативна чаролија” је јединствени фестивал дечијег 
стваралаштва који представља смотру литерарних, музичких, 
ликовних, филмских и драмских дела. Основни циљ фестивала је 
дружење деце кроз размену искустава, као и неговање народне 
традиције и очување обичаја наших народа. 
Да се труд, рад и залагање увек исплати доказ је и 
висок пласман ученика ОШ “Вук Караџић” и на осталим 
литерарним такмичењима у земљи. Анастасија Манић, 
ученица 8. разреда ОШ “Вук Караџић“ освојила је прво 
место у литерарној категорији старијих разреда на 
Републичком фестивалу “Ризница талената” који је одржан 
у Нишу. Јулија Јовановић и Невенка Милић, ученице 5. 
разреда, освојиле су 2. место на првом Међународном 
конкурсу Народне библиотеке “Раде Драинац” у Прокупљу, 
са радом на тему “Правила понашања у библиотеци”.

Ученици ОШ “Вук Караџић” остварили висок пласман на литерарним надметањима

РПГ

Како изабрати праву средњу школу за себе, које су нам све 
школе и смерови на располагању, шта након завршене средње 
школе...само су нека од питања која муче будуће средњошколце 
и њихове родитеље. Како би им помогли у одабиру правог смера 
и будућег занимања, наставници и педагози ОШ “13 октобар” 
већ другу годину за редом организују Сајам занимања, коме 
је и ове године присуствовао велики број ученика и родитеља, 
као и представника средњих школа са територије Поморавског 
округа. 
“Нашем позиву поред средњих школа из Ћуприје одазвале су 
се и средње стручне школе из Параћина, Јагодине и Свилајнца, 
као и бивши ученици ових образовних установа који су будуће 
средњошколце информисали о образовним профилима које 
ове школе нуде, и наравно о могућностима за запослење и 
даље напредовање након добијања дипломе. Надам се да 
смо оваквом врстом презентације средњих школа успели да 
помогнемо оним ученицима који су још увек у недоумици шта 
уписати после основне школе ”, каже Марко Ђурић, директор 
ОШ “13 октобар”. 

САЈАМ ЗАНИМАЊА 
У ОШ “13. ОКТОБАР”

РПГ

Ученици и колектив ОШ “Ђура Јакшић” свечаном приредбом и 
пригодним уметничким и  спортским манифестацијама обележили 
су 129 година постојања и рада школе. Пригодна приредба била 
је прилика да велики број ученика свих разреда прикаже своје 
таленте које су развили у оквиру драмске, ликовне, музичке, 
књижевне и плесне секције. Саша Маленовић, директор школе, 
захвалио се овом приликом бројним институцијама на сарадњи, 
а пре свега ученицима који су остварили запажене резултате на 
многобројним такмичењима.  
“Ове године чак 13 ученика остварило је изузетне резултате на 
такмичењима на републичком нивоу, и ово је прилика да и њима 
и њиховим предметним наставницима захвалимо што су својим 
трудом и залагањем допринели угледу и реномеу наше школе.”
ОШ “Ђура Јакшић” тренутно похађа 660 ученика распоређених 
како у матичној школи, тако и у подручним одељењима у 
Јовцу, Остриковцу и Паљану-Иванковцу. Здање ове образовне 
институције, које носи назив по чувеном српском песнику, сликару 
и приповедачу, подигнуто је 1889. године и под заштитом је државе 
као културно-историјски споменик. Руководство школе спремно 
дочекује наредну школску годину и јубилеј 130 година постојања 
школе.

ПРИПРЕМЕ ЗА ЈУБИЛЕЈ

РПГ

ОШ “Ђура Јакшић” обележила 129 година 
постојања и рада
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Поморавља” у оквиру које су презентовани 
резултати досадашњих археолошких 
истраживања овог налазишта. На основу 
наведених истраживања може се закључити да 
је насеље “ Horreum Мargi” основано почетком 
2. века и опасано бедемима почетком 3. 
века. Старија фортификација проширена је ка 
западу почетком 4. века, а ово утврђење било 
је полигоналне основе. У хунској најезди из 
441–443. године коначно је срушен римски 
град “ Horreum Мargi”, али се живот наставио 
на његовим рушевинама још неколико година 
после тог датума. 
Овакви локалитети веома су интересантни 
страним туристима, па ће реконструкцијом 
римског града Хореум Марги Ћуприја постати 
једна од најатрактивнијих туристичких 
дестинација у нашој земљи - каже Марко 
Грковић, директор Завода за заштиту 
споменика културе у Крагујевцу. 
“Остаци римског града након археолошких 
истраживања биће конзервирани, док се 
дугорочни планови односе на формирање 
археолошког парка Хореум Марги у чијој ће 
основи бити реконструисана североисточна 

Музеј “Хореум Марги-Равно” отворио је 
своја врата за више стотина посетилаца 
током  Недеље музеја, која се одржава 
као саставни део националне музејске 
манифестације “Музеји за 10”. Под темом 
” Музеји као седиште културе: Будућост 
традиције” ћупријски музеј организовао 
је бројне садржаје попут изложбених 
поставки, предавања и радионица за 
најмлађе са акцентом на археолошки 
локалитет античког града Хореум Марги. 
Посетиоци су били у прилици да се 
упознају са досадашњим археолошким 
истраживањима, обиђу археолошки 
локалитет североисточне куле као и да 
погледају 3Д анимацију могућег изгледа 
античког града Хореум Марги. У галерији 
музеја приказана је изложба инспирисана 
културним наслеђем Ћуприје, а изложени 
су радови деце и афирмисаних уметника.
“Наш основни циљ је да музеј и културно-
историјско наслеђе наших крајева 
приближимо што већем броју посетилаца, 
нарочито оних најмлађих за које смо и 
у оквиру овогодишње Недеље музеја 
организовали велики број радионица. 
Једна од њих је и радионица археологије 
и конзервације “Млади истраживачи”, на 
којој су се деца  упознала са археологијом 
кроз конзерваторски третман предмета - 
каже Новак Новаковић, директор музеја 
“Хореум Марги Равно” и наглашава да је 
за њих посебна атракција био обилазак 
локалитета североисточне куле у дворишту 
музеја. 
У оквиру Ноћи музеја у градском музеју 
“Хореум Марги Равно“ одржана је 
трибина “Хореум Марги-центар античког 

МУЗЕЈИ КАО СЕДИШТЕ КУЛТУРЕ: БУДУЋОСТ 
ТРАДИЦИЈЕ

У више од 40 градова Србије одржана манифестација “Музеји за 10”

ОТВАРАЊЕ ЛЕТЊЕ ЧИТАОНИЦЕ

РПГ

СРЕДСТВА ЗА 
НАСТАВАК 
ИСТРАЖИВАЊА
Министарство културе и информисања 
одобрило је 1,3 милиона динара за 
археолошка истраживања на територији 
општине Ћуприја у 2019. години. Реч је о 
другој фази пројекта Завода за заштиту 
споменика културе из Крагујевца који 
се односи на наставак истраживања на 
локалитету североисточне куле римског 
града Хореум Марги, за који је одобрено 700 
хиљада динара, и о пројекту Археолошког 
института из Београда за истраживања на 
неолитским насељима Стублине и Краљево 
поље, који ће бити финансиран са 600 
хиљада динара. 
Како је за “Поморавски гласник” потврдио 
Новак Новаковић, директор музеја “Хореум 
Марги-Равно” који ће бити координатор свих 
активности, локална самоуправа ове пројекте 
ће суфинансирати са додатних 700 хиљада 
динара, а сви предмети који су прошле године 
пронађени на локалитету Хореум Марги 
презентовани су у Ноћи музеја. Ресорно 
министарство такође је одобрило пројекат 
градског музеја за реорганизацију депоа и 
опремање конзерваторске радионице, који 
ће бити финансијски подржан са 400 хиљада 
динара.

Посетиоци су могли да се упознају са досадашњим археолошким 
истраживањима, обиђу археолошки локалитет североисточне куле и да 
погледају 3Д анимацију могућег изгледа античког града Хореум Марги

кула града као и део грађевина. Стратегија 
развоја општине види археолошки туризам 
као базу туристичке понуде града на Морави, 
а томе у прилог иде и близина ауто-пута, што 
ће поред атрактивности самог локалитета 
значајно утицати на већу посету, како домаћих 
тако и страних туриста”, закључује Грковић.
Посебну атракцију за све посетиоце и ове 
године представљала је демонстрација 
пуцања из реплике Карађорђевог трешњевог 
топа.

нису читали. Надамо се да ће бити савесни 
читаоци и да неће красти књиге, а исто тако 
да неће оштетити полицу.“
Како је свечано обећала директорка 
Ђорђевић, ћупријски дом књиге љубитеље 
писане речи овог лета обрадоваће бројним 
догађајима за свачији укус. 

Народна библиотека “Душан Матић” 
званично је започела сезону активности 
на отвореном. Музичко-поетском вечери 
у којој су учествовали ученици ШОМО 
“Душан Сковран”, чланови Књижевног 
клуба “Душан Матић” и литерарне секције 
ОШ “Вук Караџић” отворен је летњиковац, 
у коме ће се све до јесени одржавати 
промоције књига, тематске вечери и 
позоришне представе, а моћи ће да га 
користе и читаоци како би у овом лепом 
амбијенту уживали у књизи.
„Летњу читаоницу отворили смо помоћу 
средстава која смо добили на основу 
пројекта “Вечито млади”, са којим смо 
аплицирали код Министарства правде. 
То је место где ће корисници свих услуга 

библиотеке моћи да читају омиљену књигу, 
а ми ћемо овај простор да користимо за 
разне промоције које имамо у току године, 
за радионице за децу које организујемо 
преко лета, и за позоришне представе“, 
објашњава Љиљана Ђорђевић, директорка 
библиотеке.
Градска библиотека недавно је покренула и 
једну лепу акцију, како би своје суграђане 
подстакла да више читају.
„На спољном зиду зграде библиотеке 
поставили смо полицу са књигама које наши 
суграђани, без обзира да ли су чланови 
библиотеке, могу да позајме, прочитају 
и врате. Исто тако све оно што сматрају 
за вишак у својој приватној библиотеци 
могу да донесу и замене за књигу коју 
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ПОГЛЕД ТВОЈ ЈЕ ПОГЛЕД МОЈ
Промоција романа Иване Лекић

КРЛЕЖА У ЋУПРИЈИ

Филмична, динамична, са наглашеним 
елементима трилера, представа “ У агонији” 
изведена је пред пуном салом ћупријске 
Музичке школе “Душан Сковран”. Ову 
представу по тексту Мирослава Крлеже 
режирала је Ана Ђорђевић, а у представи 
играју глумци Југословенског драмског 
позоришта  Марија Вицковић, Радован 
Вујовић и Бранко Цвејић. 
“Ово је у основи драматична, несрећна 
љубавна прича базирана на неспоразуму, 
која крије и друга значења, првенствено 
питање издаје принципа људскости“, кажу 
протагонисти представе. Радња комада 
„У агонији“ дешава се у зору савременог 
доба какво данас знамо. Представа 
прати процес постепеног схватања лажи 
у којој модерни човек живи, покретање 
свеобухватне свесности о свим аспектима 
појавне стварности каква јесте, а не како 
се привиђа услед пројекција и уверења, и 
процес демистификације принципа по којем 
функционише друштво у целини. РПГ

РПГ

Представа  “У агонији” 

Након промоције у родном граду, 
параћинска ауторка Ивана Лекић 
представила је ћупријским поклоницима 
писане речи роман првенац “Поглед твој 
је поглед мој“. Ова психолошко-љубавна 
драма са елементима филозофије и 
фантастике наишла је на добар пријем 
код читалаца, а сви примерци поклоњени 
ћупријској библиотеци, према речима 
директорке Љиљане Ђорђевић, налазе 
се на читању. Укрштајући судбине 
главних ликова, Ивана Лекић у свом 
роману исписује узбудљиву, на моменте 
динамичну љубавну причу обичних људи, 
у којој ће се свако препознати. 
“Сама поставка романа и трагање главне 
јунакиње за собом,  кроз неко преплитање 
са музиком, са бојама, са цвећем и 
природом веома је занимљива читаоцима. 

Ово није роман који ћете прочитати у 
једном даху, али вас сигурно неће оставити 
равнодушним“, каже ауторка. “Планови 
за будућа дела постоје, као и рукописи, 
али такве ствари нису за предвиђање и 
пожуривање. И мој роман првенац је од 
кратке приче временом прерастао у књигу 
од 650 страна”, закључује ауторка. 

КО НИЈЕ НА ЧАСУ?
Премијера млађе групе Школе глуме Установе културе

РПГ

Прича о Школи глуме Установе културе 
започета је са намером да се покрије 
интересовање за глуму великог броја 
младих, а резултирала представама у 
којима су врло самоуверено полазници 
омладинске и дечје сцене направили своје 
прве глумачке кораке. Након успешне 
премијере представе “омладинаца”, на 
сцену музичке школе “Душан Сковран” 
смело су закорачили полазници  млађе 
групе Школе глуме и представом “Ко није 
на часу?” побрали аплаузе и симпатије 
публике. 
“Њих 17-оро били су најистрајнији, а 
круна вишемесечног рада управо је 
представа која је у начелу осмишљена да 
гледаоцима дочара занимљиве ситуације 
из школе кроз имитацију професора и 
наставника. Савладавајући задатке и 
вежбе које су део основног глумачког 
тренинга прилагођеног њиховом узрасту, 
успели смо да пробудимо истраживачки 
дух и машту код деце, да их ослободимо 
страха од јавног наступа, подстакнемо на 

креативност и ево резултата”, задовољни су 
Урош Младеновић и Марија Миладиновић, 
ментори и предавачи у Школи глуме. 
Млади глумци су први пут имали прилике 
да кроз драмске вежбе покрену своју 
машту и допринесу колективном раду 
на стварању представе која је настала 
њиховим импровизацијама. Сагласни су да 
им је Школа глуме отворила нове видике 
и донела нова пријатељства, а неки глуму 
виде као животни позив и обећавају да 
ћемо за њих тек чути.

Полазници глуме већ су почели 
са припремама нових представа. 
Чланови омладинске сцене 
увелико припремају представу 
“Како су настале ружне речи”, а 
судећи по аплаузу којим су њихове 
млађе колеге испраћени са сцене, 
ово неће бити њихово последње 
представљање. 

УОБРАЖЕНА 
ЈЕЛКА

У Смедереву је одржан 15. Фестивал дечијих 
драмских радости “ДЕДАР”. На фестивалу 
је одиграно 17 представа у изведби деце, 
васпитача и деце, и дефектолога и родитеља. 
Учествовале су предшколске установе из 
Звечана, Крагујевца, Деспотовца, Београда, 
Лесковца, Бача, Костолца, Зрењанина, 
Кучева, Баточине, Куле, Смедерева и Ћуприје. 
Другу награду у категорији “Представа у 
изведби деце” добила је “Уображена јелка”, 
вртића “Бамби”, предшколске установе 
“Дечја радост” из Ћуприје. 
Аутор текста је васпитачица Наташа Мандић. 
Њој је помагао стручни тим на челу са 
директорком установе Снежаном Илић и 
васпитачицама Славицом Павић и Наташом 
Станојловић, као и стручном сарадницом за 
ликовно васпитање Александром Вујчић. 

Велики успех малих глумаца 
на фестивалу “ДЕДАР”

Другу награду у 
категорији представе у 
изведби деце добила је 
Предшколска установа 
“Дечја радост” 

РПГ



СПОРТ
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НИЈЕ УСПЕО С ПАРТИЗАНОМ АЛИ 
ЗАТО ЈЕСТЕ С ПАРТИЗАНИМА 

Владан Ђорђевић шампион одбојкашког првенства Албаније

СКУПШТИНА 
СПОРТСКОГ 
САВЕЗА
У просторијама градске стрељане 
одржана је скупштина Спортског 
савеза. Након што је констатовано да 
постоји кворум за рад, председник 
овог тела Драган Здравковић 
отворио је дискусију по дневном 
реду. Представници спортских 
клубова овога пута расправљали 
су о извештајима о раду кровне 
организације за 2017. и 2018. годину, 
као и о финансијским извештајима са 
одлуком о расподели добити савеза 
за исти период. На седници је такође 
било речи о годишњим извештајима 
по програму Спортског савеза за 
редовне активности и програму за 
област предшколског и школског 
спорта за 2017. и 2018. годину, а 
потом се приступило разрешењу 
двојице чланова управног одбора, 
Ивана Димитрова из ФК “Морава 
1918” и преминулог Станише 
Живановића из Карате клуба 
“Кнез Лазар”. На њихово место су 
постављени Горан Стојковић из Аеро 
клуба “Ћуприја” и Наташа Савић 
из Шаховског клуба “Раднички”, а 
како је досадашњи сазив управног 
одбора имао шест чланова уместо 
прописаних седам, за додатног 
члана именован је Владан Ђорђевић 
из ФК “Морава 1918”. 

РПГ

Спортски савез Ћуприје у сарадњи са 
Сталном конференцијом градова и општина 
и Спортским савезом Србије организовао је 
скуп на коме је у интеракцији са спортским 
радницима анализирана надлежност 
локалне самоуправе у овој области, са 
фокусом на финансирање клубова и 
установа за спорт. Окупили смо се са циљем 
да директно од самих актера чујемо како у 
пракси изгледа примена актуелног Закона 
о спорту и да мапирамо неке од његових 
недостатака - каже доц. др Драган Атанасов 
са Факултета за спорт, иначе један од 
креатора овог акта.
“Стална конференција градова и општина је 
2015. године радила велико истраживање о 
финансирању спорта у јединицама локалне 
самоуправе, и ове године га понављамо да 
видимо шта се променило у међувремену, 
откад је донет нови Закон о спорту. Нисмо 
желели да се то истраживање огледа у 
статистичким подацима, већ да из контакта 
са локалним самоуправама разговарамо о 
конкретним проблемима и искуствима.” 
Одступања од Закона о спорту по питању 
финансирања савеза и клубова различита 
су од општине до општине, а најчешће се 
односе на буџетски календар, критеријуме 
за расподелу средстава и на то преко кога иде 
финансирање. Мишљења сам да примена 
закона доста зависи од комуникације 
између локалне власти и спортског савеза - 
објашњава Драган Атанасов. 
“Неке општине још увек финансирају спорт 
преко територијалних спортских савеза 
што не би требало, јер у закону пише 
другачије. С друге стране, јединице локалне 

самоуправе немају довољно капацитета 
да контролишу финансијске извештаје 
спортских организација, јер се често дешава 
да у једном граду имате преко сто клубова, а 
да је у општини запослена једна особа која 
се бави и спортом, и културом, и омладином 
и просветом”, каже професор Атанасов и 
додаје: “Очигледно ту треба наћи једно 
универзално решење које би можда било 
много целисходније, а то је да се појачају 
капацитети територијалних спортских савеза 
- да они буду стварно десна рука општине 
када говоримо о систему спорта и на тај начин 
растерете општину из угла оперативних 
послова, али да не могу бити доносиоци 
одлука већ да то право остане у надлежности 
локалне самоуправе и Спортског савеза.”
Професор Атанасов истакао је да због 
ограничених финансија и ограничења 
у људским ресурсима у виду забране 
запошљавања у локалним самоуправама 
такође није заживео институт спортског 
инспектора, што је још један показатељ да 
је пред релевантним чиниоцима још доста 
посла.

ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПОРТУ
Анализа надлежности локалне самоуправе у овој области спорта, 
са фокусом на финансирање клубова и установа за спорт 

РПГ

Наш прослављени одбојкаш и бивши капитен 
Партизана, Ћупричанин Владан Ђорђевић, 
по други пут је постао шампион Албаније, 
овог пута са екипом Партизани из Тиране.
У финалној серији побеђена је Влазниа 
из Скадра, иначе бивши клуб Владана 
Ђорђевића с којим је пре две године 
освојио шампионат Албаније, а ова титула 
представља историјски успех за одбојкашки 
клуб Партизани који је титулу државног 
шампиона последњи пут освојио пре 38 
година.
За разлику од прва два меча, који су били 
неизвесни од почетка до краја, у трећем, 
последњем мечу, Ђорђевић и саиграчи 
нису препустили противнику ниједан сет, и 
убедљиво завршили финалну серију.

Резултат финалне серије:
Влазниа – Партизани 2:3 
(25-20, 24-26, 25-23, 21-25, 12-15)
Партизани – Влазниа, 3:2 
(25-15, 16-25, 23-25, 25-23, 15-11)
Влазниа – Партизани, 0:3 
(21-25, 21-25, 12-25)

Владан Ђорђевић, рођен 10. јануара 
1983.године у Ћуприји, каријеру је 
започео у ОК Морава. Одиграо је 35 
мечева за јуниорску репрезентацију и 
60 мечева за сениорску репрезентацију 
Југославије и Србије. Учесник летњих 
ОИ у Атини 2004. године.



едукације.”
Директорка Милојевић захвалила се својим 
ученицима и свим сарадницима, а прилику 
је искористила и да јавности представи нову 
интернет страницу Дома ученика “Срећно”, 
која је редизајнирана и информативно 
обогаћена.  
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ЗА КОРАК ИСПРЕД СВИХ
У вртићу “Невен” организована је угледна 
активост као пионирски пројекат и припрема 
за имплементацију новог правилника о 
предшколском васпитању и образовању 
у Србији.  Активности су присуствовали 
васпитачи из свих објеката ПУ “Дечја 
радост”, као и више од двадесеторо гостију 
из вртића са територије Поморавског 
региона. Активности које се реализују 
у оквиру пројекта “Деца произвођачи, 
не само конзументи” обухватиле су 
интерактиван рад васпитача са децом кроз 
различите производне радионице на којима 
су заједно учествовали у изради и креирању 
накита, уметничких предмета, магнета и 
украсних торбица. Циљ пројекта је да се 
кроз многобројне активности испоштују 
различити типови учења код деце, те да се 
истовремено код њих развију вештине које 
ће им бити корисне за даље школовање и 
живот - кажу организатори. 
“Ово је само једна у низу угледних 
активности које се као примери добре 
праксе презентују колегама из целог 
региона”, каже Снежана Илић, директорка 
ПУ Дечја радост.” Задовољство нам је да 
упознамо колеге из Поморавског региона 
са неким новим приступом рада са децом 
и поделимо своја сазнања и искуства. 
Оваква врста пројекта са собом ности низ 
бенефита јер нам омогућава да проширимо 
своје видике, опробамо се у неким новим 
пројектима и деци омогућимо да кроз игру 
и боравак у вртићу у највећој мери испоље 
своју креативност, знање, интересовања и 
способности”, додала је директорка Илић. 

Оваква врста регионалне сарадње и 
размене искустава од велике је важности 
за васпитаче и педагоге јер примере добре 
праксе можемо да у потпуности применимо 
и у нашим објектима - сложиле су се гошће 
оценивши високом оценом досадашњу 
сарадњу са ћупријском предшколском 
установом. 
”Захваљујем се ћупријској предшколској 
установи за све доживљаје које нам 
приређују и дугогодишњу несебичну 
сарадњу. Још једном су показали да 
спремно крећу у нове основе програма 
и већ раде пројектно планирање. Јако је 
важно да ми међусобно поделимо искуства 
и учимо једни од других, а примере добре 
праксе са задовољством примењујемо и 
у нашим вртићима”, каже Весна Остојић, 
заменик директора ПУ “ Пионир “ из 

Јагодине. 
Данијела Чукнић, директорка ПУ  “Дечја 
радост” из Свилајнца, рад ћупријских 
колегиница такође је оценила највишом 
оценом и похвалним речима, нагласивши 
да је у увођење нових метода и постављање 
нових стандарда у процес образовања 
веома важно укључити и остале институције, 
као и родитеље. Новим програмом, чија 
се имплементација очекује у наредним 
годинама, уводи се јединствен принцип 
рада за све узрасте који ће бити заснован 
на дечијим интересовањима, а пре свега на 
учењу кроз игру. У реализацији активности 
поред васпитача вртића “Невен” учествовали 
су и ученици Медицинске школе, смер 
медицинска сестра- васпитач, који стручну 
праксу обављају у свим ћупријским 
вртићима. РПГ

КРУНА УСПЕШНОГ РАДА НА СВИМ ПОЉИМА

Предшколска установа “Дечја радост” међу првима у Поморављу реализује пилот пројекте 
као припрему за увођење новог правилника о предшколском васпитању и образовању

Ученици Дома ученика средњих школа “Срећно” одржали завршну годишњу приредбу 

РПГ

Мали дом великог срца још једном је 
оправдао репутацију места у коме се негују 
и награђују таленат, марљивост, креативност 
и различитост. У сали Музичке школе 
“Душан Сковран” одржана је годишња 
завршна приредба Дома ученика средњих 
школа “Срећно”, која је приказ резултата 
вишемесечног васпитног рада на ђачким 
секцијама. 
Тај рад је веома пажљиво, плански 
осмишљен, како би крајњи производ било 
оно што можете видети на нашој завршној 
приредби. Око 80% наших ученика је у некој 
секцији, било уметничкој било спортској, а 
ако кажем да је од 103 ученика њих 66 ове 
године освојило неку награду на Домијади, 
сложићете се да је то заиста изузетно - 
каже Татјана Милојевић, директорка Дома 
ученика средњих школа “Срећно”.
“Деца су и ове године постигла изванредне 
резултате. Њихова просечна оцена на 
полугодишту била је 4,11 што је стварно за 

сваку похвалу, а дисциплинских поступака 
готово да није ни било. Школска година је 
протекла без икаквих проблема, а слободно 
време ученика смо конструктивно 
организовали кроз секције.”
Дом “Срећно” је место које родитељи 
врло радо бирају за смештај своје деце 
зато што добро знају да ми строго водимо 
рачуна о квалитету живота и безбедности 
наших ученика, а ниво услуга се константно 
трудимо да побољшавамо из године у 
годину - истакла је Татјана Милојевић. 
“Некад то чинимо кроз материјална 
улагања, некад тако што током године 
осмишљавамо и правимо процене и 
планове за наредну годину. Ове године 
већа инвестиција нам је била адаптација 
две учионице, од којих је једна сада 
постала мултимедијална. Познати смо по 
нивоу безбедности ученика, константно 
унапређујемо рад кухиње и исхрану, а 
наши васпитачи стално иду на различите 
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СТАРА ЋУПРИЈА

ОД ТУРСКЕ ПАЛАНКЕ ДО ЦЕНТРА ОКРУГА (3)
Велике промене до којих је дошло објавом Хатишерифа из 1833. 
године, утицале су и на прилике у Ћупријској нахији. Уместо 
дотадашњег кнеза Милосава Здравковића Ресавца, постављен је 
нахијски писар Петар Ђорђевић, чији је далеко познатији брат био 
Богдан Ђорђевић - Татар Богдан. Успостављање окружног центра 
у Ћуприји новембра 1835. године, значило је изградњу нових 
државних и окружних институција. Ако се зна да је Ћуприја до тог 
тренутка имала само малу основну школу као једину (донекле) 
државну институцију, година 1835. представља преломну тачку у 
развоју и успону вароши.
Први окружни начелник, Петар Ђорђевић, истакао се у 
организовању исељења Турака и Арнаута из Ћуприје и 
насељавању српског становништва у варош. Такође, извршио 
је припајање поменутих села Жировнице, Мућаве и Мрчевца 
ћупријској вароши. Из преписке са кнезом Милошем види се 
да је био човек од поверења српског кнеза, који му је заузврат 
испунио многе молбе и предлоге везане за изградњу ћупријске 
вароши. Тако је Ђорђевић био први ћупријски начелник који 
је покренуо питање ушоравања и регулације улица и сокака у 
варошима и селима Ћупријског округа.
Период Ђорђевићеве управе у Ћуприји поклапа се са стварањем 
својеврсног центра у ћупријској вароши, на потезу између 
Велике Мораве и Раванице. Наиме, на једном пространом плацу, 
откупљеном од Турака (тај плац би у грубим цртама обухватао 
садашњу порту цркве Светог Ђорђа, полицијску станицу и 
општински затвор), кнез Милош је у лето 1833. године после 
сахране чувеног војводе Цинцар Јанка Поповића у манастиру 
Раваници, обележио место на коме ће се изградити прва црква у 
Ћуприји. Изградња храма Светог Ђорђа је завршена 1836. године. 
У изворима се као први свештеник ћупријске цркве помиње јереј 
Милија Марковић.
Једна од најважнијих одлика окружних центара било је постојање 
војних установа. Залагањем кнеза Милоша у Ћуприји је 1837. 
године почела изградња касарне за каваљерију (коњицу) са 
свим пратећим објектима. Налазила се на истом месту где је и 
данас, у близини дрвеног моста на Раваници, на северозападном 
ободу античког града Хореум Маргија. Коњички гарнизон је био 

састављен од десет официра и 232 коњаника. Први командант 
гарнизона био је аустријски официр Адам Приљева.
У близини цркве је 1835. године отворена институција Окружног 
начелства, које је премештено из Свилајнца. Начелство је убрзо 
премештено у „двокатно зданије“ - прву двоспратну зграду у 
Ћуприји, која се налазила у кругу новоизграђене касарне. Три 
године касније, 1838, уз бурно негодовање параћинских житеља, 
Окружни суд је из Параћина премештен у Ћуприју. Његово 
седиште је било у згради у којој се до тада налазило Начелство. 
Исте године, Министарство финансија је за потребе Окружног суда 
на поменутом плацу подигло две зграде предвиђене за „апсану“. У 
близини је, готово у исто време подигнута и нова основна школа.
После усвајања првог Закона о општинама у Кнежевини Србији 
1839. године, формирана је Општина у Ћуприји. Њен званичан 
назив је био Примиритељни суд општине ћупријске, који је 
имао судску и управну (полицијску) власт. Првобитна зграда у 
којој је Општина била смештена налазила се на месту где је сада 
општински затвор. Дакле, на истом оном потезу, на коме су се већ 
налазиле важне локалне и окружне институције. На челу општине 
налазио се кмет, који је уједно био и председник примиритељног 
суда. Пише: МА Стефан Стаменковић


