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ПРИРОДА ВИЂЕНА ОКОМ ВЕЛИКОГ УМЕТНИКА

Изложба „Шидски пејзаж Саве Шумановића“ свечано је отворена 
у галерији музеја „Хореум Марги-Равно“, у склопу обележавања 
Дана општине Ћуприја. Велики број посетилаца који су испунили 
изложбени простор ћупријског музеја имао је прилику да погледа 22 
платна чувеног српског сликара и лично се увери зашто Шумановић 
слови за једног од најбољих домаћих уметника свих времена, који је 
остварио богату међународну каријеру.
Реч је о делима која су у Ћуприју стигла из Галерије Саве Шумановића 
у Шиду, а ова изложба је јединствен начин да се шира поморавска 
публика непосредно упозна са стваралаштвом једног тако 
реномираног уметника какав је био Шумановић - рекао је на 
отварању Новак Новаковић, директор музеја „Хореум Марги-Равно“.
“Ако бисмо разговарали о томе ко је један од најзначајнијих српских 
уметника, и када бисмо морали да саставимо листу топ пет, на њој 
би се без сумње нашло име Саве Шумановића, као најзначајнијег 
и најпрепознатљивијег, али и неког за чије име је буквално сваки 
грађанин Србије чуо и везује га за ликовну уметност. Ово је по 
мени једини начин да се поморавска публика непосредно упозна 
са стваралаштвом једног овако великог уметника” , оценио је 
Новаковић и додао: “Од свих људи који су чули за Саву Шумановића, 
већина се са његовим стваралаштвом упознала кроз монографије 
и друге публикације јер нема могућности да оде до Шида и тамо 
погледа његове слике. Зато је улога музеја да грађанима пружи једну 
такву привилегију.” 
У нашој галерији чувамо 417 слика Саве Шумановића, од чега готово 

половину чине управо пејзажи. Последњих десет година свог 
стваралаштва посветио је сликању пејзажа родног Шида који је 
толико волео. Та дела заузимају посебно место у нашој сталној 
поставци, а најзад је дошло време да један њен део представимо 
и у Ћуприји - закључила је Весна Буројевић, директорка Галерије 
Саве Шумановића и ауторка изложбе.
“Шидски пејзаж, оно што га је нарочито инспирисало и што је 
последњих десет година са толико љубави стварао, заузима 
посебно место и у нашој сталној поставци. Било је време да 
смислимо и једну изложбу са којом се представљамо по градовима 
у Србији. Публици у Ћуприји су презентоване слике које су део 
сталне поставке и неке које су управо дошле са рестаурације и 
козервације, а у поставку смо циљано уврстили Шумановићеве 
радове које нису тако често излагани.”

РЕКОРДНА ПОСЕЋЕНОСТ
“Шидски пејзаж Саве Шумановића” за две недеље 
погледало је 2772 људи, што је за око пет стотина више у 
односу на изложбу слика Уроша Предића која је годину 
дана суверено била на првом месту. Тиме је постала 
најпосећенија изложба у оквиру циклуса “Великани 
српске уметничке сцене 20. века”, а уједно и уопштено 
најпосећенија изложба у музеју “Хореум Марги-Равно”.

Изложба Саве Шумановића
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Мрежа за повољно пословно окружење у Југоисточној Европи 
уручила је у Будви представницима 17 градова и општина 
из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе сертификате да 
су “по мери привреде” - саопштила је Национална алијанса 
за локални економски развој НАЛЕД. Међу добитницима 
сертификата је и општина Ћуприја, која је и званично постала 
једна од десет локалних самоуправа у Србији „са повољним 
пословним окружењем“. 
У име општине Ћуприја, на међународној Конференцији о економији 
сертификат BFC SEE у Будви примио је мр Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја. Подршку програму сертификације дала je и Влада 
Немачке путем Отвореног регионалног фонда ГИЗ, за модернизацију 
општинских услуга.

Овај сертификат практично помаже инвеститорима у 
идентификовању општина и градова који нуде најбоље услове за 
улагање и имају највећи потенцијал за развој, односно, како стоји 
у саопштењу НАЛЕД-a, “да инвеститори могу да рачунају на услуге 
по највишим међународним стандардима“ у локалним управама 
које поседују BFC SEE сертификат.
Анализе су показале да су услови за пословање у тим местима 
70 одсто бољи него у градовима и општинама које немају ту 
потврду квалитета, а готово трипут су успешнији у привлачењу 
инвестиција, навео је НАЛЕД.
Ћуприји и Пожаревцу, као самоуправама које су најбоље за 
инвестирање, како је истакао председник Ерић, сертификате је 
на конференцији о економији у Будви доделио премијер Црне 
Горе Душко Марковић, а један од првих који је Ерићу и осталим 
представницима сертификованих локалних самоуправа лично 
честитао био је Марко Чадеж, председник Привредне коморе 
Србије.
До сада су само 54 локалне самоуправе са простора пет држава 
југоисточне Европе добиле сертификат да су “по мери привреде”, 
а још 33 су у поступку сертификације.
BFC SEE систем се од 2012. спроводи у Босни и Херцеговини, 
Хрватској, Северној Македонији и Србији, а од 2016. и у Црној 
Гори. BFC SEE платформа отворена је за нове партнере и земље 
учеснице који желе да се укључе у размену најбољих пракси и 
дају допринос регулаторној стандардизацији, унапређењу услова 
пословања на локалном и националном нивоу и економској 
интеграцији региона.

На Међународној конференцији о економији сертификат је у Будви примио Нинослав Ерић, 
председник oпштине Ћуприја

РПГ

БИБИЋ ЧЕТВРТИ ПУТ НАЈБРЖИ
Победник 74. Уличне трке “Меморијал Александар Аца Петровић” је 
Елзан Бибић из Новог Пазара. Он је четврти пут заредом тријумфовао 
на најстаријој уличној трци на Балкану, у веома оштрој конкуренцији, 
оставивши иза себе Османа Јунузовића из БиХ који је морао да се 
задовољи звањем вицешампиона, као и Јана Кокаља из Словеније, 
који је заузео треће место. У главном догађају вечери, трци сениора, 
ове године учествовала су 23 такмичара из пет земаља. 
“Трка је текла онако како сам ја желео. Фантастичан ритам од самог 
почетка. Успео сам да пратим тај брзи ритам, што ми је и био циљ. 
На крају сам дошао до победе. Одлична је атмосфера, захвалио бих 
се граду Ћуприји, овим дивним људима који су ме бодрили током 
целе трке и давали ми потребну подршку да дођем до победе. Ово 
је једна од мојих омиљених трка у свету, зато што има везе са мени 
јако драгим човеком, Драганом Здравковићем, и увек ћу се одазвати 
његовом позиву да учествујем”, изјавио је по проласку кроз циљ 
Елзан Бибић.
Ћупријска Улична трка оправдала је очекивања свих: такмичара 
којима су пружени добри услови за надметање, публике и гостију – 
легенди краљице спортова са простора целе бивше Југославије, али 
и организатора због забележене велике посећености. За следећи пут, 
када ће се “Меморијал Александар Аца Петровић” одржати 75. пут, 
обећавају још бољу атмосферу.
“Ја сам лично врло задовољан. Дошли су сви они који у Србији вреде 
што се тиче трчања. Имали смо одличне госте и сјајне такмичаре у 
главној трци. Наградио сам и моје атлетичаре, који су ове године 
освојили прегршт медаља на државним првенствима, а уједно 
захвалио неким људима који годинама помажу ову трку. Задовољан 

сам зато што је ове године било много више публике него 
претходних, а  75. јубиларна Улична трка ће заиста бити празник 
атлетике.”
Ћуприја је изнедрила многе атлетске шампионе и стручњаке, а 
надам се да ће са изградњом атлетског стадиона постати град 
организатор митинга, државних и интернационалних првенстава 
- каже Един Зуковић, селектор јуниорске атлетске репрезентације 
Србије.
У склопу 74. “Меморијала Александар Аца Петровић” одржано 
је укупно 19 трка у којима је учествовало око 400 атлетичара, од 
предшколаца који су отворили овогодишњу манифестацију трком 
на 150 метара, па до сениора који су се традиционално тркали на 
3000 метара.

Велико признање: Ћуприја и званично међу најуспешнијим самоуправама  југоисточне Европе

РПГ

Улична трка
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НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ ТЕК ДОЛАЗЕ
Прошле године на овом истом месту најавио сам да ће 2019. по 
много чему бити преломна година – прекретница у привредном 
развоју општине Ћуприја, у инфраструктурном развоју, и афирмацији 
садржаја који овај град чине другачијим, а нама лепшим од 
свих других. Захваљујући све бројнијим домаћим и страним 
инвестицијама замајац развоја ће се у времену пред нама све брже 
окретати и доносити нова радна места, веће плате и бољи стандард 
за наше суграђане, а то време више нећемо мерити годинама већ 
месецима - рекао је у свом говору Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја.
“Овде, на овом месту, прошле године најавили смо нову фабрику. 
После готово пола века у Ћуприји се увелико се гради нова фабрика – 
фабрика турске компаније “Фека аутомотив”. Братимљење са градом 
Шујангом и Џансу провинцијом донело нам је “Еурофибер”, прву 
кинеску инвестицију у овом делу Србије. После само годину дана 
ова фирма је проширила производни асортиман, па сада у свом 
оквиру има и фабрику чарапа. Како су најавили, жеља им је да граде 
трећи погон у индустријској зони, у коме ће се производити траке за 
транспорт. 
Председник Ерић је нагласио и то да се “Еурофиберу” ове године 
придружила још једна кинеска компанија, закупивши 1800 квадрата 
производних погона некадашњег графичког предузећа “Младост”, у 
којима ће се производити пластичне грануле. Кинески инвеститор, 
међутим, неће једини ускоро пословати у ћупријској индустријској 
зони.
“Намера наших кинеских пријатеља је да им управо Ћуприја буде 
база даљег ширења производних капацитета, а први такав корак 
била би још једна фабричка хала, коју би градили у индустријској 
зони. Тамо ће убрзо бити саграђен још један привредни објекат. 
Сем тога, једна од водећих српских велетрговина, зрењанински 
“Гомекс”, у Ћуприји гради главни дистрибутивни центар за овај део 
Србије. Напоменућу само да 2013. године нисмо имали ниједан ар 
индустријске земље да понудимо потенцијалним инвеститорима, 
а данас поред те, такозване старе, Ћуприја добија нову централну 

индустријску и трговинску зону у Добричеву која ће представљати 
највећи потенцијал и покретач развоја нашег града.“
За ових 75 година, колико је прошло од ослобођења нашег града 
у Другом светском рату, Ћуприја је прешла пут од мале паланке 
до општине са урбаном инфраструктуром, парковима, фабричким 
халама, и свим осталим атрибутима једног града. Од 2013. године 
почиње период развитка и напретка Ћуприје, у коме активну 
улогу има и садашњи сазив Скупштине општине. Својим радом и 
одлукама подржали смо све кључне капиталне пројекте, чији ће се 
ефекат видети у годинама које долазе - поручио је у свом обраћању 
Бранимир Тазић, председник СО Ћуприја.
“Последњу деценију прошлог века и прву деценију овог века, 
Ћуприја ће у својој хроници обележити као “године које су појели 
скакавци”. Привредни раст изазван промашеним приватизацијама 
био је заустављен, а то је прво успорило, а негде и зауставило све 
остале друштвене активности. На то су се надовезале и погрешне 
политичке одлуке, што је све утицало да Ћуприја постане тек место 
на географској карти, без икакве перспективе. Таква слика је била 
и половином јуна 2013. када је Општински одбор СНС у Ћуприји 
преузео локалну власт. Данас, шест година касније, слика Ћуприје 
гледана кроз призму привредних кретања, инфраструктурних 
улагања и културних дешавања је битно другачија”, нагласио је 
председник СО Ћуприја Бранимир Тазић. Он се осврнуо и на рад 
локалног парламента у претходних годину дана. 
“У протеклој години Скупштина општине је имала 46 заседања, 
на којима су разматрана сва витална питања даљег развоја 
града. Одборници Скупштине општине су свој глас дали за нову 
индустријску зону у Добричеву, изградњу новог моста на Великој 
Морави, реконструкцију водоводне мреже у целом граду. Ћуприја 
је данас једно велико градилиште. Таквих великих градилишта биће 
и наредних година, јер само такав приступ доноси нова радна места 
и више средстава у нашем општинском буџету. То значи да наредну 
годину можемо планирати много амбициозније и да можемо бити 
много захтевнији према себи самима.”

ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ
На свечаној седници традиционално су додељена октобарска 
признања и награде. Статус почасног грађанина Ћуприје и 
кључ града добио је господин Гуангси Хе, директор компаније 
за производњу пластичних гранула „Ђон Ћао Ненгјуен Гђи“ 
која ће ускоро започети своје пословање у нашем граду, а 
добитница спомен-плакете постхумно је др Мирјана Милетић, 
недавно преминула директорка Дома здравља. Општина 
Ћуприја наградила је ђаке генерације свих основних, средњих 
и музичких школа, којима је председник Ерић свечано уручио 
лаптоп рачунаре који ће им добро доћи у будућем школовању, 
а новчане награде у износу од по 30 хиљада динара добили су 
стрелци противградне станице радарског центра “Бешњаја”.
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Поводом 75 година од ослобођења Ћуприје у Другом светском рату, 
представници Војске Србије, локалне самоуправе и општинског одбора 
СУБНОР-а свечано, са пијететом и дужним поштовањем, положили су 
венце на споменик ослободиоцима града.
13.октобра 1944. Ћуприја је добила дуго жељену слободу. Та слобода је 
основни услов за нормалан живот наших грађана данас, али да би живот 
у Ћуприји био бољи морамо да се боримо за нове директне инвестиције 
и да наш град учинимо економски јаким - рекао је овом приликом 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић.
“Mорамо да се боримо за нове инвестиције, морамо да се боримо да 
наша деца, која се рађају овде, не одлазе у иностранство, a да се они 
који су отишли врате. Зато су нам потребна директна страна улагања и 
зато морамо да се бавимо привредном активношћу која ће нам донети 
напредак. То је главни предуслов да се наша деца овде рађају и овде 
живе.”

Како би прослава празника града била потпуна, Ћупричани су могли да 
уживају у хитовима познате шведске група “ABBA” и хитовима енглеског 
рок бенда “Битлса”. 
“ABBA real tribute band” из Зрењанина започео је концерт добро 
познатим звуцима овог поп бенда. “Money money”, “Fernando”, “Gimme 
gimme gimme”, “Dancing Queen”, само су неки од хитова који су могли да 
се чују у Моравском парку. 
У 60-те године прошлог века вратили су нас момци београдског састава 
“The Bestbeat”, певајући неке од највећих хитова “Битлса”. Атмосфера 
коју су направили својим наступима, обучени у костиме како би што 
боље дочарали тај период, била је усијана иако је на обали реке Мораве 
било веома хладно.
А као шлаг на торти, за крај је остао ватромет који је заискрио изнад 
моста на Великој Морави, који је специјално за ову прилику светлио 
црвено, плаво и бело – у бојама српске заставе.

У оквиру обележавања Дана општине Ћуприја грађани су били у прилици 
да уживају у културно-уметничком програму, а било је и забаве за оне 
најмлађе. 
У парку на обали Велике Мораве организована је журка поводом 
градског рођендана где су млађи суграђани могли да се засладе тортом, 
одгледају представу и играју се са својим вршњацима. 
Овом приликом проглашени су и аутори најбољих радова у оквиру 
литерарног конкурса “Мој град”, који је расписала Народна библиотека 
“Душан Матић”. Прво место освојио је Максим Михајловић, ученик ОШ 
“Вук Караџић”, друга је била Сара Маринковић, такође ученица ове 
школе, а трећепласирана је била Јована Станичић из ОШ “13. октобар”.

Неки од најрепрезентативнијих примерака из царства кинологије 
продефиловали су Моравским парком на 18. Националној изложби паса 
свих раса, која је у организацији Кинолошког друштва “Ада” приређена 
у оквиру обележавања Дана општине Ћуприја. Јако сунце на десној 
обали Велике Мораве и помало висока температура за ово доба године 
нису поколебали ревносне власнике и узгајиваче око две стотине паса, 
разврстаних у десет категорија, да у Ћуприју дођу по пехар и ласкаву 
титулу шампиона.
За једну националну изложбу овог калибра број учесника је врло 
задовољавајући, а организаторима иду сви комплименти – оценио је 
делегат изложбе Љубиша Николић из Кинолошког савеза Србије.
Судије су имале тежак задатак да међу двеста примерака у свакој 
од десет међународних FCI категорија прогласе победнике. На крају, 
изабрани су и најбољи на целој изложби – три најлепша пса, најлепши 
парови, најлепше групе, најлепши млади пас и најбољи водичи. 

75 ГОДИНА СЛОБОДНЕ ЋУПРИЈЕ

У РИТМУ ДОБРЕ МУЗИКЕ

РОЂЕНДАНСКА ТОРТА И ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА 
КОНКУРСА “МОЈ ГРАД”

ИЗЛОЖБА ПАСА СВИХ РАСА



По плану ЈКП „Равно 2014“ у Јовцу 
је асфалтирано 300 метара кружне 
саобраћајнице која два дела села спаја са 
регионалним путем. Како је објаснио Дејан 
Ристић, асфалтирање Улице Кнеза Милоша 
било је жеља мештана за ову годину, а 
инвестиција је вредна око 2,5 милиона 
динара. „Ми смо један део ове улице, у 
дужини од 350 метара, већ асфалтирали 
2016. године. Сада смо са асфалтирањем 
њене друге деонице тај посао привели крају, 
а Јовчани су добили комплетирану кружну 
саобраћајницу кроз село, која се протеже од и 
до државног пута. Прилику смо искористили 
и да доведемо у ред улицу код Топољара, 
где се налази окретница аутобуса“, рекао је 
Ристић.

После много година асфалтом се могу 
похвалити и станари Улице Војводе Мишића 
у Остриковцу. Некада пружни прелаз, а 
данас пут који повезује Остриковац са 
оближњим засеоком Равно, ова сеоска 
саобраћајница дуга 230 метара од сада ће 
бити функционална за саобраћај у свим 
временским условима током читаве године, 
а општина Ћуприја за овај посао издвојила је 
1,3 милиона динара. 
Према речима Драгане Николић, 
председнице радног тела МЗ Остриковац, 
у Улици Војводе Мишића нису извођени 
никакви радови до 2015. године када је, 
с обзиром да је тада спадала у категорију 
атарских путева, насипана туцаником 
да би могла да се користи за прилаз 
пољопривредним парцелама. У садашњем 
облику, као прави асфалтни пут, знатно ће 
олакшати свакодневни живот Остриковчана.    
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ЗА РУРАЛНЕ ПУТЕВЕ 25 МИЛИОНА ДИНАРА
Kао што је недавно најављено из ЈКП “Равно 2014”, у општини Ћуприја кренула је прва, јесења фаза асфалтирања сеоских 
саобраћајница. Према речима Дејана Ристића, директора ЈКП “Равно 2014” које је наручилац свих радова, укупна вредност 
уговора потписаног са извођачем “Србија аутопутем” износи 25 милиона динара. Тачно толико средстава локална самоуправа 
издвојила је за асфалтирање саобраћајница које су радна тела месних заједница означила као приоритетне, а прво на списку 
било је Добричево, где су асфалтиране две улице. 

РПГ

Почело асфалтирање сеоских саобраћајница

У Батинцу је затим асфалтирана Кнез 
Михајлова улица, једна од најважнијих 
сеоских саобраћајница која је, према процени 
чланова месне заједнице, апострофирана 
као актуелни инфраструктурни проблем. 
“Кнез Михајлова улица је важна за Батинац, 
јер је то кружна обилазница око села коју 
мештани свакодневно користе. Након 
обављања свих потребних припрема 
изливено је нешто више од 500 метара 
асфалта, а вредност радова је преко 3,5 
милиона динара”, нагласио је Дејан Ристић, 
директор ЈКП “Равно 2014”.

У оквиру радова на асфалтирању сеоских 
саобраћајница на ред је дошао и 
Мијатовац, где је асфалтирано 600 метара 
кружног пута који спаја две главне сеоске 
улице према цркви и Гиљу. Како је истакао 
председник радног тела МЗ Мијатовац 
Зоран Антонијевић, ова саобраћајница је 
била у јако лошем стању и мештани су је 
истакли као приоритетну за санирање ове 
године. Вредност радова је око четири и по 
милиона динара без ПДВ-а. 

ТЕРЕН ЗА ЛЕПШЕ ДЕТИЊСТВО

Некада неискоришћена јавна површина у селу Дворица 
сада нови терен за баскет

Екипе “ЈКП Равно 2014” изградиле су терен за баскет у селу Дворица, а у наредном периоду 
следи постављање додатног мобилијара и рефлектора, тако да ће деца из Јовца, Дворице 
и Остриковца овај простор  моћи да користе не само у току дана него и у вечерњим сатима. 
Изградњом овог терена локална самоуправа испунила је обећање дато мештанима 
Дворице, изјавио је Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”. 
“ У току су припремни радови на формирању травнате површине на којој ће бити монтиране 
клупе, љуљашке и клацкалице за најмлађе, а комплетан простор ограђен је заштитном 
жичаном оградом. Проблем атмосферских вода које су се сливале са брда решен је 
изградњом пропусних канала и сливне решетке, чиме су истовремено спречена даља 
оштећења на путу” , додао је директор Ристић.
Јовац, Дворица и Остриковац села су која могу да се похвале великим бројем деце која 
се активно или рекреативно баве различитим спортовима. Током лета одбојкашки терен 
у селу Јовац место је сусрета свих генерација младих одбојкаша, који баш на овом месту 
праве прве кораке у свету одбојке. Ништа мање успехе не постижу и млади фудбалери ФК 
“Поморавље” из Остриковца на домаћем сеоском фудбалском терену, а од сада младима 
сва три села на располагању ће бити и терен за баскет у Дворици, што је само један корак 
локалне самоуправе у обезбеђивању услова младима на селу да се баве спортом као 
најздравијим видом рекреације и забаве. РПГ



Oд 1.октобра 2019. године у згради 
Oпштине Ћуприја отворена је 
канцеларија за бесплатну правну 
подршку, где грађани могу да остваре 
услуге пружања правних савета, 
пружања општих правних информација, 
састављања поднесака и попуњавања 
формулара. Радно време канцеларије 
за бесплатну правну подршку је од 7:30-
15:30 часова. За више информација на 
располагању је телефон: 035/8471- 504. 
Пројекат „Саветодавна служба за 
грађане општине Ћуприја“ реализује 
се у оквиру програма „Подршка Владе 
Швајцарске развоју општина кроз 
унапређење доброг управљања и 
социјалне укључености – SWISS PRO“, 
који спроводи Канцеларија уједињених 
нација за пројектне услуге (UNOPS) у 
партнерству са Сталном конференцијом 
градова и општина (SKGO).  
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БАЗА ПОДАТАКА ЗА 
ЕФИКАСНИЈУ УПРАВУ

РЕШЕН ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈЕ 
КОВАНИЦА ИМАЛА 40 ГОДИНА

Попис јавне имовине помоћу географско-
информационог система

Очишћен поток у Кованици

БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА 
ПОДРШКА

РПГ

Ове године у Кованици су урађени пољски 
путеви ка гробљу и њивама, а до краја 
ове и у току следеће године у плану је 
асфалтирање још две мање улице у селу. 

У Кованици је очишћен сеоски поток, који 
годинама уназад није чишћен, а вода из потока 
је стварала велике проблеме. У потоку су често 
настајале депоније, које су отежавале водоток 
и изазивале поплаве у селу. Према речима 
Бранка Милојевића, помоћника председника 
општине Ћуприја, обезбеђено је 500 хиљада 
динара за решавање овог сеоског проблема, а 
радови су завршени врло брзо.
“Очишћено је растиње, шибље и кабасти 
отпад из потока. Ово је постао учестали 
проблем мештана, који су они препознали и 
обратили се локалној самоуправи за помоћ. 
1 200 метара водотока је очишћено од смећа. 
Дрвеће које се налазило у самом водотоку је 
посечено, а уклоњен је и сав други отпад како 
би проток воде био олакшан”, рекао је Бранко 
Милојевић.
Према речима председника Месне заједнице, 
Мирка Живковића, поток у селу није чишћен 
40 година. Он се овом приликом захвалио на 
подршци локалне самоуправе у реализацији 
чишћења и апеловао на мештане да убудуће 
поведу рачуна о одлагању отпада.
“Још на почетку, када је почело рашчишћавање 
потока, сео сам са мештанима и договорио се 
да поведемо сви рачуна о одлагању отпада. 

Не само да смеће загађује реку, већ прави 
додатне проблеме приликом бујица током 
зиме и кишних периода. Мештани су били 
вољни за сарадњу и веома сам захвалан на 
томе”, изјавио је Мирко Живковић.

У општини Ћуприја одржана је конференција 
за медије на којој су представљени резултати 
вишемесечног рада на пројекту “Ефикасно 
и ефективно управљање јавном имовином 
кроз увођење географско-информационог 
система”. Вредност овог пројекта, који 
партнерски спроводе Град Ниш и Општина 
Ћуприја, а највећим делом финансира 
Европска унија, износи више од 220 хиљада 
евра. Према речима Светлане Костић, 
помоћнице председника општине Ћуприја, 
његов циљ је транспарентнија и ефикаснија 
јавна управа, као и увећање базе података 
који се односе на попис јавне имовине. 

“Саставили смо списак од тринаест објеката 
укупне површине четири хиљаде квадрата, 
који ће бити легализовани кроз овај 
програм. Међу њима су вртићи у нашој 
општини, градска стрељана која већ дуго 
времена има проблема са озакоњењем, 
и неколико зграда администрације. Део 
пописа је већ урађен, и сада већ имамо слику 

о томе чиме општина Ћуприја располаже.” 
Светлана Костић истакла је да комплетиран 
и транспарентан списак некретнина у јавној 
имовини за једну локалну самоуправу значи 
смањење трошкова и увећање прихода, а за 
грађанство и привреду употребљиве базе 
података које могу допринети привлачењу 
нових инвеститора.
Од почетка пројекта у општини Ћуприја 
је пописано око 400 јавних објеката, 
а у току је њихов унос у базу података 
Републичке агенције за имовину. Следећи 
корак је припрема пројектно-техничке 
документације и израда геодетских 
елабората неопходних за њихову 
легализацију, која ће за саму општину бити 
од великог значаја, каже  Ана Радовановић 
из Канцеларије за локални економски 
развој Града Ниша.
“Сви ови објекти су јако битни за једну 
локалну самоуправу, јер добро знате да 
се ни на једној згради не може урадити 
санација или рестаурација ако није 
уписана као јавна својина. За овај списак 
приоритетне имовине који ће бити завршен 
до краја пројекта, биће израђен и план 
управљања имовином за наредне три 
године.” 
Увођење и активно коришћење ГИС-а и 
његовог бенефита доступности података о 
јавним објектима биће од велике важности 
за привлачење домаћих и страних 
инвеститора у будућности, закључили су 
учесници конференције. 
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ОМАСОВЉЕЊЕ ЧЛАНСТВА И ВЕЋЕ 
ПРИСУСТВО У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

АРХЕОЛОШКО БЛАГО ЋУПРИЈЕ

РПГ

Истраживања на археолошком налазишту 
Стублина, које се налази у атару села Супска 
код Ћуприје, реализују се у сарадњи са 
Археолошким институтом из Београда, а на 
основу добијених резултата биће омогућено 
прецизније и ефикасије планирање 
будућих ископавања. У почетној фази 
биће обављена  геомагнетна проспекција 
терена на површини од 10 хектара. Ранија 
истраживања пружила су довољно података 
да се на овом локалитету налазе остаци 
неолитског насеља из 4 000. године пре 
нове ере које припада винчанској култури, 
а овим истраживањима биће утврђена 
структура објеката и величина самог 
налазишта, што ће археолозима омогућити   

је из буџета општине Ћуприја за ове намене 
издвојено 200хиљада динара.
Геофизичка истраживања обавља екипа 
геофизичара из Берлина магнетском 
методом, којом се јасно препознају магнетна 
одступања која настају као последица 
различитих типова археолошких структура 
на налазишту. 
“Овом методом можемо да уочимо остатке 
праисторијских кућа на максималној 
дубини од два до три метра, док су за 
истраживања на већим дубинама потребне 
другачије геофизичке методе попут методе 
електричног отпора или георадарске 
методе, али је за овакве локалитете 
(нарочито из доба праисторије) магнетна 

метода најбоља јер је веома брза, можемо 
да за свега неколико дана прегледамо велику 
површину и мапирамо је”, каже Корнелијус 
Маја, геофизичар и вођа тима. 
У циљу даљих археолошких истраживања, 
мапирања локалитета, а пре свега како 
бисмо спречили неовлашћено прекопавање 
налазишта од стране тзв. дивљих археолога 
који својим деловањем уништавају 
археолошко налазиште и културно наслеђе, 
градски музеј је покренуо овај пројекат како 
бисмо подстакли нове генерације да схвате 
вредност и важност локалитета Стублина - 
каже Новак Новаковић, директор музеја.

БИСЕР ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ
Поред Винче Супска је једино место на 
којем је заступљена комплетна статиграфија 
винчанске групе, што је чини једним од 
највећих и најзначајнијих локалитета на 
горњем току Мораве, јужно од Багрданског 
кланца. На овом налазишту пронађен је 
велики број предмета од керамике као и 
оружје од камена и кости, разне алатке, али 
и зделе и тањири са урезаним орнаментима 
и фигуре жена. Све ове предмете баштини 
градски музеј “Хореум Марги-Равно”, и они 
чине део сталне поставке музеја. 

На локалитету Стублина у Супској настављена геофизичка истраживања

Обележена 15. годишњица реоснивања Ротари клуба “Ћуприја Морава”

РПГ

Ротари клуб “Ћуприја Морава“ обележио је петнаестогодишњицу од 
реоснивања и 82. годину постојања. Следећи своју идеју служења 
и дружења чланови клуба су дводневном прославом подсетили 
јавност на дугогодишњу традицију ротари покрета у Поморављу, на 
чијем су челу били Ћупричани и Параћинци. Гости прославе били 
су представници многобројних клубова Дистрикта 2483 Србија 
и Црна Гора, али и гости из ротари клубова Бугарске и Шведске. 
Почасна гошћа била је гувернерка Ротари дистрикта 2483 Србија 
и Црна Гора, госпођа Љиљана Лаиновић. Гостујући у програму 
Телевизије Поморавље она је рекла да је задатак у будућем 
периоду омасовљење чланства и наставак хуманитарног рада, као 
суштинског начела ротари покрета.
Доктор Мома Јовановић је један од реоснивача ротари покрета 
у Поморављу и клуба “Ћуприја Морава”, али и један од тројице 
чланова клуба који се високо котира у управљачкој структури Ротари 
дистрикта 2483 Србија и Црна Гора. Он се захвалио гувернерки на 
поверењу и пуној подршци, и подсетио све ротаријанце на основна 
четири питања на која сваки члан у свом раду мора да одговори: 
Да ли је то истина? Да ли је поштено? Да ли је од користи за све 
учеснике у том послу?  Да ли развија добру вољу? 
Светска ротари организација не одустаје од свог најважнијег 
задатка, а то је потпуно искорењивање дечије парализе у свету. До 
тог момента остало је врло мало. Зато и сат генералног секретара 
Уједињених нација, која је партнер Ротари интернешенала, куца 

уназад – објашњава Љиљана Лаиновић.
Ротаријанци ће убудуће наставити са донацијама онако како је то и 
у прошлости рађено, уз помоћ клубова из Бугарске, Шведске и Црне 
Горе, и уз учешће Ротари дистрикта за Србију и Црну Гору. 
Ротари клуб „Ћуприја Морава“ окупља чланове из Поморавља и 
Ресаве, и био трећи клуб јужно од Саве и Дунава који је основан у 
Краљевини Југославији давне 1937. године. Данас је клуб један од 
шездесетак у дистрикту, у којима има преко хиљаду чланова. 
Један од оснивача ротари клуба “Београд Стари град”, др Дејан 
Чикара, у част 82 године постојања ротари организације у Србији и 
15 година од реоснивања ротари клуба у Поморављу промовисао је 
своју књигу “Ротари у Старом граду”, која говори о историјату ротари 
покрета у Србији, али и о кумовским везама са клубом “Ћуприја 
Морава”.

Ранија истраживања пружила су довољно података да се на овом локалитету налазе остаци неолитског 
насеља из 4 000. године пре нове ере, које припада винчанској култури

ефективнији рад на 
даљим ископавањима. 
Пројекат геофизичког 
и с т р а ж и в а њ а 
локалитета Стублина 
чији је носилац 
Археолошки институт 
из Београда, а партнер 
музеј “Хореум Марги 
Равно”, финансирало је 
Министарство културе 
и информисања са 600 
хиљада динара, док 

Ова два задатка, уз неизоставан хуманитарни рад, биће примарна у наредном периоду за гувернерку 
Дистрикта 2483 Љиљану Лаиновић
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У СЛУЖБИ БРЗЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

РПГ

Пола милиона појединачних прегледа годишње се обави у Служби радиологије Опште болнице у Ћуприји
Служба радиологије и рендген дијагностике обележила је 
респектабилан јубилеј - 80 година постојања и рада. Служба је 
основана 1939. године и данас је то једна од референтних служби 
оваквог типа у централном Поморављу. У служби за радиологију 
запослено је 30 медицинских радника од чега 10 специјалиста, а 
свакодневно у служби се обављају све дијагностичке радиолошке 
методе и процедуре, осим магнетне резонанце - каже докторка 
Маја Чворо, шеф овог одељења.
“Служба радиологије и рендген дијагностике годишње обави 
око седам хиљада прегледа на скенеру, 27 хиљада на рендгену и 
око 20 хиљада на ултразвучној дијагностици. Нажалост, овај број 
се годинама не смањује, али и поред свега успевамо да у сусрет 
изађемо свим пацијентима који дођу на заказане прегледе”, 
објашњава др Маја Чворо. 
Последњих година у области радиологије учињен је велики 
искорак увођењем дигиталних и дигитализацијом постојећих 
рендген апарата. Служба је кадровски, организационо, технички 
и просторно прилагођена основној намени, а поред постојећих 
апарата недостаје магнетна резонанца и нови, дигитални апарат за 
рендген графоскопију. 
“Општа болница у Ћуприји иде у корак са савременим трендовима 
па ће у будућем периоду, поред уобичајених дијагностичких 
метода, бити уведена и интервентна радиологија у смислу терапије 

и лечења, за шта већ постоји интересовање младих лекара”, 
наглашава др Слободан Гајић, директор Опште болнице у Ћуприји. 
Служба радиологије и рендген дијагностике својим услугама 
покрива комплетан Поморавски округ, а улагање у савремену 
дијагностичку опрему значиће бржу и ефикаснију дијагностику која 
је кључна за лечење пацијената.

ОТВОРЕНА ВРАТА ДОМА “СРЕЋНО”

Бранимир Тазић, председник Скупштине 
општине Ћуприја, у оквиру својих редовних 
активности обишао је Дом ученика средњих 
школа “Срећно” и на лицу места уверио 
се у висок квалитет смештаја, исхране 
и васпитног рада које ћупријски Дом 
ученика нуди својим станарима. Срдачну 
добродошлицу пожелела му је Татјана 
Милојевић, директорка дома “Срећно”, која 
је искористила прилику да представника 
локалне самоуправе поведе у краћи 
обилазак и представи све оно што је до 
сада урађено у циљу побољшања квалитета 
живота у овој установи. “Фасциниран 
сам свим оним што сам видео. Видљив 
је напредак у свим областима пружања 
услуга исхране, смештаја и васпитно-
образовног рада са ученицима. Посебна 
пажња посвећена је безбедности деце, а 
систем видео-надзора и примена домских 
картица, како за сам приступ дому тако и 
за коришћење услуга исхране, нешто је што 
их издваја у низу сличних установа”, каже 
Бранимир Тазић, председник Скупштине 
општине Ћуприја.
Директорка  Дома ученика “Срећно” Татјана 
Милојевић указала је на све оно што 
ћупријски дом ученика издваја у односу на 
остале институције оваквог типа у Србији, и 
чињеницу да сваке године влада све веће 
интересовање родитеља да своју децу 
повере сигурним рукама васпитача и

спорт и разоноду, а на располагању им 
је и библиотека и учионица опремљена 
рачунарима који се користе за потребе 
наставе и 24-часовни приступ интернету. 
Осим одличних смештајних капацитета, међу 
првима у Србији, у ћупријском Дому уведен 
је савремен систем за избор оброка, тако да 
ученици седмично бирају оброке са менија. 
Услуге кухиње поред ученика користи 
и 80 студената Академије васпитачко-
медицинских струковних студија Крушевац, 
одсек Ћуприја, каже директорка Милојевић. 
“Оно на шта смо посебно поносни јесте 
школски успех ученика и чињеница да је 
у протеклој школској години остварена 
изузетна просечна оцена 4,33 што је само за 
0,01 одсто мање од донетог успеха. Чак 54 
ученика постигло је одличан успех, 40 врло 
добар и 9 добар. Дисциплина у дому је била 

на веома високом нивоу, без дисциплинских 
поступака, додаје директорка Милојевић.
Велика пажња поклања се васпитном раду 
и сталном усавршавању васпитача као и 
слободним активностима ученика којима су 
на располагању многобројне секције у чији 
је рад укључено више од 85 одсто ученика. 
Круна ангажовања у слободним активностима 
током школске године су остварени резултати 
на регионалној и републичкој Домијади, два 
прва, два друга и три трећа места.
Према речима директорке Милојевић, и у 
наредном периоду задатак свих запослених 
биће да дом учине сигурном и безбедном 
средином која пружа услове за правилан, 
свестрани развој  и напредовање ученика на 
свим пољима. 

РПГ

Жеља нам је да наш “мали дом великог срца” постане друштвено видљива установа у граду и да својим 
радом и квалитетом услуга будемо најбољи промотери нашег града и општине – рекла је Татјана 
Милојевић, директорка дома “Срећно” 

руководства дома у 
Ћуприји .Ћупријски 
дом ученика може 
да прими око 
стотину ученика 
у двокреветним, 
трокреветним и 
ч е т в о р о к р е в е т н и м 
собама. Располаже 
з а ј е д н и ч к и м 
просторијама које 
ученици користе за 
учење, дружење, 

Дом ученика “Срећно” отворио своја врата за представнике институција града 
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УЗМЕШ, ПРОЧИТАШ И ВРАТИШ
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У парку код суда, центру града и у Моравском парку постављене су 
библиотеке на отвореном.Основна идеја је да на овај начин књиге 
буду доступне свима који воле да их читају и размењују. 
“Паркови су идеална места за све љубитеље књига који желе да 
направе предах и окружени зеленилом прочитају неко занимљиво 
штиво. Зато смо се одлучили да у једном маху кућице поставимо у 
сва три парка у градском језгру”, каже Ненад Јовановић, директор 
Установе културе Ћуприја на чију су иницијативу обе мини 
библиотеке и постављене. Кућице веселих боја први су обишли 
ћупријски основци и међу првима приложили своје омиљене књиге 
које ће од сада за читање моћи да посуде њихови другари.
Веома нам се свиђа идеја да се у градским парковима поставе 
ормарићи са књигама. Ово је савршено место за опуштање и читање 
књига у било које доба дана, а ми ћемо га и убудуће радо посећивати 
- једногласни су били ученици 4/1 разреда ОШ “13 октобар”, који 
су са својом учитељицом донирали књиге за једну од три мини 
библиотеке у граду.

Овакав савремени вид размене књига који се одавно упражњава 
у свим већим градовима Европе обавља се по принципу “Узмеш, 
прочиташ и вратиш”. Ненад Јовановић захвалио се предузећу “МИП 
процесна опрема” и ученицима Техничке школе из Ћуприје који су 
помогли у пројектовању и изради библиотека, као и свим ђацима 
који су за само пар сати напунили полице књигама.

Библиотеке на отвореном - уживање за све љубитеље књига

СРБИЈА ЗА ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ
Уз име Владе Арсића са пуним правом може да стоји путник, писац, 
новинар, и пре свега, тихи хроничар несвакидашњих историјских 
прича из целе Србије. Његово треће гостовање у ћупријској 
библиотеци обележила је промоција две књиге: “Невиђена Србија” 
и “Приче уз огњиште”. 
За књигу “Невиђена Србија” коју чини 90 невероватних прича из 
целе Србије, Арсић каже да пружа потпуно нова сазнања и поглед 
на Србију. “Књига је настајала током дугог низа година без икаквог 
наума да се то једног дана укоричи. Ја сам једноставно трагајући 
за историјском грађом за неке своје романе наилазио на тако 
невероватне податке нечега што се дешавало на тлу данашње Србије, 
да сам их просто морао забележити. За деценију и по скупило се 90 
прича које су се нашле међ корицама књиге “Невероватна Србија”, 
која је до сада имала више од 56 представљања широм Србије.
“Приче уз огњиште” настале су као резултат моје жеље  и потребе 
да слушам, сакупљам и бележим шта људи говоре, а по књижевном 
жанру ову књигу могао бих да сврстам у рубрику “Веровали или 
не”, објашњава Влада Арсић. Како каже, прикупљање прича није 
увек ишло лако, а тек након објављивања књиге приче су почеле 

да пристижу са свих страна. Овај наслов објављен је крајем прошле 
године, а до сада је имао три издања.
На питање да ли планира да неке од прича екранизује, Влада 
Арсић одговара да је до сада имао понуде да се поједини текстови 
драматизују , многе од прича су објављиване на порталима, а за 
опцију екранизације увек је отворен за сарадњу.

Промоција књига “Невиђена Србија” и “Приче уз огњиште” Владе Арсића

РПГ

РАД СА ДЕЦОМ МЕ НАЈВИШЕ ИСПУЊАВА
Школа за музичке таленте у Ћуприји одавно је позната као 
организатор ексклузивних концерата класичне музике. Овога пута 
домаћој публици представила се виолончелисткиња проф. Ивана 
Попарић, која је уз подршку проф. Жељка Ивовића на виолончелу, 
малог оркестра Школе за музичке таленте и корепетитора Јоване 
Николић наступила на сцени Музичке школе “Душан Сковран”.
И овај наступ део је наше сарадње са еминентним извођачима и 
педагозима који, у складу са актуелним светским трендом, одржавају 
курсеве у нашој школи, а ученици затим током распуста тако стечено 
знање надаље усавршавају у летњим школама, објашњава Данијела 
Јовић, директорка Школе за музичке таленте.   
Ивана Попарић је професорка виолончела родом из Београда, 
која већ тридесет година остварује респектабилну каријеру у 
Амстердаму. Некада члан тамошњег симфонијског оркестра  и 
Ансамбла за модерну музику, како каже свој правац пронашла је у 
извођењу камерне музике и предавачкој делатности.
На репертоару концерта Иване Попарић и Жељка Ивовића биле су 
сонате за виолончело, клавир и оркестар Бетовена и Шостаковича, 
а за финале вечери, уз појачање камерног оркестра Талената, 

изабрана је соната Георга Фридриха Хендла.
Своју посету ћупријској Школи за музичке таленте Ивана Попарић 
искористила је да одржи неколико часова младим виолончелистима, 
не скривајући задовољство што је била у прилици да сарађује са 
овом надареном децом. 

Концерт виолончелисткиње Иване Попарић



Представа “Женско срце у шињелу”, коју је публика у Ћуприји 
имала прилике да гледа у оквиру прославе Дана општине, прича 
је о три необичне, заборављене хероине Првог светског рата – 
Милунки Савић, Флори Сендс и Надежди Петровић које тумаче 
Нина Граховац, Јована Петронијевић и Весна Паштровић.

“Ова представа је мали покушај да променимо неке ствари и да 
људе упознамо са ове три величанствене жене. Међутим наш 
допринос је само једна кап у мору, мислим да морамо као народ 
много више да радимо на томе да сачувамо успомену на њих и 
да им искажемо дужно поштовање. На помен Милунке Савић 
обично се помисли да је то нека мушкарача која је отишла у 
рат, али заправо она је касније имала децу, затим је поред тога 
усвојила још 30-оро напуштене деце, и све њих редовно водила 
у позориште. Свом рођаку је такође купила хармонику зато што 
је био даровит. Она је била и жена и мајка и војник и све”, каже 
Нина Граховац. 
Ја о Флори Сендс као јединој Британки са официрским чином 
која се борила у српској војсци, нисам знала готово ништа док 
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ПРЕДСТАВА “ЖЕНСКО СРЦЕ У ШИЊЕЛУ”
Поводом прославе дана општине Ћуприја
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нисам прочитала истоимену књигу, а знам сигурно да је тако и са 
данашњом омладином. Ова и сличне представе треба да се играју 
за ученике, како би сазнали за постојање таквих жена - каже глумица 
Јована Петронијевић.
“Када ми је понуђено да играм Флору била сам у великој недоумици 
како ћу то извести јер не знам ништа о њој. Претходно сам играла 
Елси Инглиш, али са Флором сам била на страном терену.  Не знам 
да ли је то била лудост или храброст, али оне су у поређењу са 
данашњим временом, када нам је свима све тешко, заиста нешто 
несвакидашње и посебно. Свако се у животу бори за нешто – за 
слободу, за љубав, за мир. А ето, оне су се бориле за нас.”
Иако уметница доброг имовинског стања која апсолутно није 
морала да напушта комодитет свог живота, Надежда Петровић 
је пре свега била жена која је јако волела Србију и српски народ, 
и због те љубави и патриотизма је била спремна на сваку жртву - 
објашњава Весна Паштровић.
“Љубав је велики покретач, а Надежду Петровић је, међу многим 
другим врлинама, красио врло изражен патриотизам. То је нешто 
због чега јој се ја дубоко дивим, а мислим да би требало и сви ми. 
Када је први пут отишла на балканско ратиште преживела је и колеру 
и туберкулозу, али ни секунде није размишљала да ли ће се тамо 
вратити чим се опорави упркос противљењу породице. Ја то тумачим 
само као велики патриотизам са којим могу да се поистоветим. То је 
одлука да се, када је најтеже, потрудимо да допринесемо на начин 
на који можемо.” 
Представа “Женско срце у шињелу” настала је по тексту Михајла 
Витезовића, који је адаптирала и режирала Мирјана Карановић. Ово 
позоришно дело, чија је срж велика животна истина да храброст, 
срчаност и пожртвовање не морају имати увек исти, типизирани 
облик који већином очекујемо да видимо, импресионирало је и на 
моменте без даха оставило ћупријску публику у пуној сали ШОМО 
“Душан Сковран”.

РПГ

младост”, додајући да њихово друштво броји 38 чланова, од првог до 
осмог разреда. Судећи по реакцијама публике, очигледно је да ће у 
наредном периоду овакве и сличне манифестације бити уобичајена 
пракса у Крушару.

ФОЛКЛОРНА СМОТРА “КРУШАРСКЕ МЛАДОСТИ”
Нема лепшег окупљања за младе у селу од неке спортске 
активности или фолклора. Некада је то једини вид начина да 
се млади друже, тренирају, негују традицију и обичаје, и уче 
правим животним вредностима. Зато и радује вест да се у селима 
ћупријске општине покреће иницијатива за поновно оснивање 
културно-уметничких друштава. Једно од њих је и Крушар, у коме 
је основано културно-уметничко друштва “Крушарска младост”, а 
затим у сеоском дому културе приређен први сабор фолклорног 
стваралаштва. 
Пред салом пуном посетилаца, поред чланова културног 
ансамбла новог друштва наступали су и гости из КУД “Вирине”. 
“Циљ оснивања друштва је био да деци пружимо могућност 
да се боље друже и квалитетно проведу слободно време. Да 
је ова иницијатива наишла на добар одзив мештана говори и 
чињеница да је за само месец дана КУД окупило велики број 
деце”, каже Станиша Миленковић, председник КУД “Крушарска 



ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
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Горан Маринковић, генерални секретар Спортског савеза 
Србије, у склопу својих редовних активности посетио је општину 
Ћуприја. Била је ово прилика да са челним људима Спортског 
савеза Ћуприје разговaра o развоју спорта, спортских клубова и 
унапређењу досадашње сарадње. Након краћег радног састанка 
делегација Спортског савеза Србије у пратњи домаћина Владимира 
Васиљевића, градског већника за спорт, културу и туризам и Драгана 
Здравковића, председника Спортског Савеза Ћуприје, обишла је 
комплекс градских базена, спортску халу “Ада”, а највише времена 
провели су у обиласку радова на атлетском стадиону, који већ 
сада слути да са пуним правом понесе епитет једног од најлепших 
спортских објеката у централној Србији.
“Заиста сам фасциниран оним што сам видео у Ћуприји. На оваквој 
спортској инфраструктури могу да вам позавиде и много већи 
градови”, изјавио је овом приликом Горан Маринковић. “ Све што 
ће бити изграђено у Ћуприји, а тиче се спортске инфраструктуре, 
пример је добре праксе како локална самоуправа треба да ради на 
унапређењу и развоју свих грана спорта. Спортски савез Србије и 
до сада је имао одличну комуникацију са ћупријским Спортским 
савезом, а у наредном периоду подршка у реализацији пројеката 
у домену спортских манифестација сигурно неће изостати”, додао 
је Маринковић. 

“Договорили смо се да наредне године Ћуприја буде један од градова 
кандидата за домаћина финала Сеоских олимпијских игара које се 
од прошле године одржавају под покровитељством најмасовније 
спортске организације у нашој земљи. И у наредном периоду 
наставићемо сарадњу са територијалним Спортским савезом и 
бити подршка у свим пројектима”, поручио је на крају посете  Горан 
Маринковић. Делегација Спортског савеза Србије посетила је и ОШ 
“Ђура Јакшић”, а ученицима су уручени комплети лопти за фудбал, 
одбојку, кошарку и рукомет.  

Генерални секретар Спортског савеза Србије посетио Ћуприју
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ЋУПРИЈА НАЈВЕЋЕ СПОРТСКО 
ГРАДИЛИШТЕ У СРБИЈИ
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СВАКА НЕДЕЉА У 
ГОДИНИ ТРЕБА ДА 
БУДЕ ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
У периоду од 7. до 13. октобра низом 
активности Предшколска установа 
“Дечија радост”  обележила је  Дечију 
недељу.  Овогодишња манифестација 
обележена је под слоганом  “Да право 
свако-дете ужива лако”, а посвећена 
је тридесетогодишњици усвајања 
Конвенције Уједињених нација о правима 
детета, најзначајнијег документа у 
области људских права који се тиче 
детета.  На нашим просторима Дечија 
недеља обележава се од 1934. године, 
са основним циљем да се скрене пажња 
јавности на децу и младе, на њихове 
потребе у породици, друштву и локалној 
заједници, као и право на једнаке шансе 
за раст и развој. Маскенбал, креативне 
радионице, музички и спортски дан 
само су неке од активности којима су 
најмлађи Ћупричани обележили своју 
недељу. 

Октобар месец здраве хране
ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ
Један од најважнијих фактора и основна 
база доброг здравља, раста и развоја деце је 
правилна исхрана. Она подразумева правилан 
и разноврстан избор намирница које садрже 
све хранљиве састојке чијим се уносом одржава 
виталност организма и чини га отпорним на 
болести. Подржавајући кампању “Октобар месец 
здраве хране” у свим ћупријским вртићима 
одржане су радионице и предавања за децу и 
родитеље о важности здраве исхране. “Врло 
је битно да деца у најмлађем узрасту стекну 
правилне навике у исхрани. У остварењу тог 
циља најбољи сарадници су управо родитељи 
којима саветујемо да децу у овом узрасту 
науче основним добрим навикама како би 
елиминисали многобројне негативне факторе 
који могу да утичу на њихов правилан раст и 
развој. Неопходно је да прихвате и примене 
здраве стилове живота у својим породицама и 
разбију предрасуде за укус нових намирница 
које су слабије заступљене у исхрани”, каже др 
Милена Стефановић из Центра за промоцију 
здравља Завода за јавно здравље “Поморавље”. 

СПОРТСКИ ДАН
У оквиру овогодишње Дечије недеље 
у Хали спортова “Ада” одржан је 
спортски дан. Полазници старије 
васпитне и припремне предшколске 
групе вртића “Лептирић” учили 
су о основама кошарке, фудбала, 
тениса и каратеа, а показне вежбе из 
ових индивидуалних и колективних 
спортова демонстрирали су им нешто 
старији другари, који тренирају у 
Карате клубу “Кнез Лазар”, ОКК 
“Ћуприја”, ФК “Виола 035” и Тениском 
клубу “Славија”. 
Желели смо да се деца упознају са 
спортовима и спортским клубовима 
које имамо у нашем граду, како би 
сутрадан могли да се определе за 
неки конкретан спорт и њиме баве, 
каже Александра Вујчић из ПУ “Дечија 
радост”.
У склопу спортског дана одржан је и 
час школице спорта за млађу васпитну 
групу у вртићу “Лептирић”.

Обележена Дечија недеља
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ПОВЕДИМО РАЧУНА О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ
Светска федерација за ментално здравље 
у сарадњи са Светском здравственом 
организацијом 10. октобра обележава 
Светски дан менталног здравља, чији је 
циљ подстицање и улагање у ментално 
здравље људи. Тим поводом у сали ШОМО 
“Душан Сковран” одржана је трибина 
“Како сачувати ментално здравље?” 
у организацији Медицинске школе из 
Ћуприје и сарадњи са Заводом за јавно 
здравље и Центром за социјални рад.
“Трибина је осмишљена тако да оснажимо 
свест средњошколаца о значају менталног 
здравља. Ђаци сада више размишљају 
о физичком изгледу, који не треба 
запоставити, али је и брига о менталном 
здрављу јако важна. Овом трибином 
желели смо да им дамо неке примере из 
праксе како треба неговати, али и лечити 
ментално здравље”, рекла је Марија 
Петровић, професорка у Медицинској 
школи.
Весна Мирковић, психолог Центра за 
социјални рад, била је једна од учесница 
трибине и она је говорила о превенцији 
вршњачког насиља - како га спречити и 
помоћи неком ко има овај проблем. 
“Одабрала сам да на трибини говорим 
о вршњачком насиљу, чији смо сведоци 
у свакодневном животу. Постоје три 
врсте учесника вршњачког насиља: то 
су жртве, насилници и велика група 
саучесника. Сваки насилник има потребу 
за саучесницима, јер су дубоко у себи, 
уствари, кукавице. Сваки позив на насиље, 
треба да буде одбијен и игнорисан, било 
да се ради о физичком или психичком 

насиљу. А порука жртвама јесте да се не 
плаше, да им се супроставе и да се обрате 
за помоћ особама које им могу бити од 
помоћи”, изјавила је Весна Мирковић.
О стресу, његовим последицама и како 
га се решити говорила је на трибини 
Сања Михајловић, психотерапеут под 
супервизијом и сарадник Завода за 
јавно здравље. Она је рекла да је брига 
о менталном здрављу веома важна 
и да треба редовно водити рачуна о 
спољашњим утицајима на психу.
“Покушала сам да посаветујем 
средњошколце како да изађу на крај са 
стресом. Вежба дисања је веома важна 
када се нађемо у некој стресној ситуацији, 
како би рационално сагледали проблем 
у ком смо се нашли. Реч је о вежби коју 
сви треба да науче, а она подразумева 
удах током којег бројимо до пет, затим 
задржимо дах док бројимо до три и на 

крају издахнемо и бројимо поново до пет. 
Ова вежба помаже у томе да се опустимо и 
смиримо у току стресне ситуације”, рекла је 
Сања Михајловић.
Психолог у Медицинској школи, Милица 
Станојловић, средњошколце је посаветовала 
да воде рачуна о свом менталном здрављу 
и нагласила важност тражења помоћи 
породице, пријатеља и стручњака. 
“Ја сам се потрудила да им дам савете о 
општем очувању менталног здравља, да 
осећања нису лоша и да она имају своју 
функцију, а све у сврху тога да постанемо 
боље особе и да ојачамо као комплетне 
индивидуе.” 
Ми смо друштво у коме се недовољно прича 
о емоцијама и зато се менталном здрављу 
не поклања довољна пажња. Надамо се да 
ће се захваљујућу оваквим саветодавним 
активностима ситуација поправити, 
закључиле су учеснице трибине. РПГ

Обележен Светски дан менталног здравља

РПГ

Госпођа Мирјана Живковић из Ћуприје преко ноћи је захваљујући само 
једној фотографији постала популарна на свим друштвеним мрежама и 
порталима.  “Свака част госпођо! Све најбоље вам желим. Какав диван и 
хуман гест. Права реткост. Браво за баку! Нека и други следе овај пример...”, 
само су неки од коментара који су се за кратко време  нашли испод 
фотографије симпатичне госпође која поклања домаће јабуке ђацима. 
Трагом ове информације лично смо се уверили у истинитост ове приче, 
а госпођа Миријана са задовољством нам је објаснила о чему се заправо 
ради.
“Верујте, заиста се нисам надала оваквој популарности”, каже уз осмех. “И 
ове године јабуке у нашем воћњаку родиле су добро, па зашто део не бисмо 
и поклонили? Сваког дана крај наше тезге пролазе деца на путу до школе 
и у почетку су били јако стидљиви, застајкивали, читали и одушевљено 
прихватали поклон. Већ сутрадан доводили су и другаре на по једну јабуку”, 
каже Мирјана.
Брачни пар Живковић, Мирјана и Мирослав, већ годинама поклањају воће 
из свог воћњака школама и институцијама које брину о деци. У више наврата 
воће су донирали Дому за особе са сметњама у развоју при манастиру Света 
Петка у Извору, и ученицима ћупријских основних школа. 
Популарности се није надала, а већа награда од осмеха деце јој није 
потребна. Ако буде здравља и воће роди, ето мене на овом месту и следеће 
године – рекла је госпођа Мира, пружајући јабуку још једном ђаку.

ГЕСТ ВРЕДАН ПАЖЊЕ
Ћупричанка Мирјана Живковић бесплатно дели јабуке ђацима
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ЗАУЗМИТЕ ЧВРСТ СТАВ

У првим годинама након рођења ћерке И.С. се суочавала са разним 
негативним коментарима околине. Један од њих гласио је: “Зашто 
ова жена стално експонира своје дете као да није болесно, него 
као да је са њим све у реду?”. Како каже, појединци су раније њену 
ћерку такође стално поредили са осталом децом истичући разлике у 
негативном контексту, што је заиста погађало и болело, али све то се 
да превазићи ако се родитељство базира на љубави. “Ја своје дете 
волим највише на свету. Живимо саме већ три године, и мада имамо 
подршку мојих родитеља, суштински ја бринем о њој. Нас две свуда 
идемо заједно: често шетамо, рекреирамо се и обавезно идемо на 
море. Због таквог мог става и понашања сви се брзо навикну на њу. 
Чак и на летовању се према њој понашају најнормалније, јер је све 
више такве деце.”

Када је реч о извођењу инклузивне наставе у пракси, то је задатак 
који одговорно и са дужном пажњом морају спроводити наставници 
и референтни стручњаци у школи, а све у функционалној спрези са 
родитељима. У супротном дете неће моћи да остварује право на 
образовање, а увек постоји и опасност од одбацивања од стране 
вршњака.
“Моја ћерка у седмом разреду основне школе није имала личног 
пратиоца, и у том периоду је била ситуација да она читавих месец 
дана није желела да уђе у учионицу већ је стајала испред врата. 
Никада нисам сазнала о чему се ту радило, да ли је неко од других 
ученика задиркивао или вређао, углавном после месец дана 
нереаговања су ме звали из школе да дођем по њу јер не могу да 
је уведу у учионицу и омета час. Да читава ствар буде још гора, 
родитељи друге деце су за њихово тадашње попуштање у школи 
кривили моје дете, а не пубертет као раздобље када деца просто 
слабије уче. То је као проблем изнето и на родитељском састанку и 
заиста сам се осетила прозваном и нападнутом од стране већине за 
нешто што никако није моја, а још мање кривица мог детета.”

Наша саговорница наглашава да су у животу њене ћерке ствари 
кренуле набоље када је добила личног пратиоца, а промена је 
посебно видљива откада је пошла у средњу школу. У почетку је 
било мало бојазни у вези са уклапањем у нову средину јер се 
средња школа налази у суседном граду, али се показало да је управо 
Електротехничка школа у Параћину, као стручна школа, прави избор.
“Свесна сам да моје дете има одређене лимите, и да јој школа 
општег профила попут Гимназије никако не би одговарала. Зато 
сам се и одлучила за стручну школу, са којом ће сутрадан моћи да 
нађе запослење и да зарађује за себе. Ја сам прво обишла школу 
и уверила се да у њој влада врло позитивна атмосфера, те да је 
разредни старешина жена са којом можете да сарађујете. Тамо се 
још двојица ученика образују по инклузији - један је годину дана 
старији, а други је са мојом ћерком у одељењу. До сада није било 
никаквих проблема, остали ученици се лепо понашају према њој. 
То све води порекло из куће, само се на ђачко кућно васпитање 
надовезало одговарајуће понашање професора. Иначе, општа је 
оцена да се уклопила у одељење”, истиче она.

У причи о инклузији деце и омладине са инвалидитетом у 
редован школски систем и друштво често заборављамо оне који 
су интегративни део одрастања и свакодневице ових деликатних 
младих бића, а то су њихови родитељи. Родитељи су особе које 
су се прве суочиле са сазнањем да дете има одређени проблем, 
поремећај или сметњу у развоју, особе које су научиле или нису 
научиле да ту информацију прихвате, особе које сваког дана, од 
јутра до мрака, брину о овој деци делећи са њима и добро и 
зло, они који су тихи пратиоци сваког дечијег корака и њихови 
анђели чувари из сенке. Баш те анђеле чуваре, међу којима 
су наши познаници, комшије, пријатељи или рођаци, неретко 
умемо да потпуно изгубимо из вида не примећујући са чиме 
се све боре, не питајући се одакле им снага за сваки нови дан, 
и на који начин као шира заједница и друштво можемо да им 
помогнемо.
Један од тих родитеља је и И.С (42), мајка 16-годишње девојчице 
која у овом тренутку похађа други разред Електротехничке школе 
у Параћину, на смеру за мултимедије. Њена ћерка има личног 
пратиоца три године.
“Моје дете има поремећај центра за говор који је спутава 
у излагању школског градива, али што се тиче менталног и 
когнитивног развоја у потпуности је свесна света око себе, разуме 
све о чему се разговара и што се конкретно њој каже. Њен лични 
пратилац је једна млада особа из педагошке струке коју познајем 
од раније, у коју имам пуно поверење и чијим радом сам врло 
задовољна. Лично сам је препоручила да буде пратилац мог 
детета и нисам се покајала, јер захваљујући њој не размишљам да 
ли ће моја ћерка безбедно стићи у школу и да ли ће се безбедно 
вратити кући.”
Није, међутим, увек било тако. Лични пратиоци су лица чија 
услуга родитељима и наставницима треба да олакша боравак 
детета у школи, али понекад се дешава да се, упркос успешно 
обављеној обуци, између укључених чинилаца не успостави 
добра комуникација.
“Пре садашњег имали смо два пратиоца са којима је било 
неразумевања око начина конципирања наставе. Дешавало се 
да разред, на пример, губи час, и да пратилац дете једноставно 
одведе кући без мог одобрења. Други спорни моменат је када ме 
пратилац назове и каже:”Она тражи Вас.” Ја сам стално запослена 
самохрана мајка и не могу стално да излазим с посла да бих 
решавала те ситуације. Са тим мора на крај да изађе пратилац, 
како бих ја могла да се сконцентришем на радне обавезе и како 
бих имала барем мало времена за себе.”
Оцена је наше саговорнице да није свако лице које испуњава 
опште критеријуме уједно и адекватно за улогу личног пратиоца 
детета. То би, каже, по могућству требало да буде млађа особа 
која још увек у себи има довољно ентузијазма и енергије да са 
дететом које јој је додељено ради на прави начин.
“Ви као родитељ малтене одмах можете да осетите да ли ћете са 
пратиоцем остварити добру сарадњу или не. Само, та промена 
пратиоца није увек лака, то је особа која је присутна у животу 
вашег детета, особа за коју се дете везује. Пошто у тренутку када 
нам је био потребан пратилац није било никог расположивог на 
евиденцији Националне службе за запошљавање, ја сам онда 
пронашла и предложила особу која и сада ради са мојом ћерком”, 
објашњава И.С. 

Кључни фактори за правилан развој и безбрижан живот деце са инвалидитетом су 
љубав ближњих и помоћ релевантних стручњака, оцењују родитељи

 Овај пројекат је суфинансиран из буџета Републике Србије - Министарства културе и информисања.
 Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

АУТОР:ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ

БУДИТЕ ПРИСУТНИ У ЖИВОТУ 
СВОГ ДЕТЕТА
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АУТОР: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ

Ова лица током школовања поједини вршњаци прихватају, али 
већина нажалост игнорише или чак сурово одбија да се дружи са 
њима. Зашто је то тако? 
Однос вршњачке групе према појединцу је превасходно условљен 
моралним развојем сваког од припадника који је чине. Морални развој 
је дуг процес који траје кроз читаво детињство, и наставља се кроз 
адолесценцију. Деца представу доброг и лошег усвајају од родитеља и 
средине у којој живе, без разматрања и преиспитивања.Основци умеју 
да буду и те како сурови према вршњацима који не потпадају под њихов 
морални код (тачније морални код њихових родитеља).  Управо кроз 
понашање детета према особама које су на било који начин различите, 
па и према деци са специфичностима у развоју, могу се јасно уочити 
ставови родитеља према појединцима и групама које се разликују од 
њих.
Уз развој апстрактног мишљења у адолесценцији се јавља такозвана 
аутономна моралност која се заснива на сопственом, донекле 
независном систему вредности, где тинејџер сам разматра шта је добро 
или лоше, зашто и када. Треба рећи да не важе иста правила увек и у 
свим ситуацијам, већ се узимају у обзир контекст и шира перспектива. 
Разматрање понашања књижевних ликова или ликова из филмова 
показало се као моћан начин да се процени на ком стадијуму моралног 
расуђивања се налазе адолесценти, као и да се подстакне измештање из 
једне ,,зацементиране” тачке гледишта. Зато је важно да омладина чита 
књига и гледа филмове, а још више да критички разматра понашање 
различитих ликова у њима. 
На који начин родитељи деце са инвалидитетом треба да се 
поставе према околини и друштву уопште, како би их заштитили од 
дискриминације?
Ставови околине и друштва према онима који се разликују од већине 
мењали су се кроз историју, а најчешће је то било одбацивање и 
сегрегација. Група према тим појединцима осећа и испољава страх, 
одбојност, непријатељство, сажаљење, презир, подсмех. Оваква свесна 
и несвесна осећања произилазе из незнања и предрасуда, које се не 
заснивају на истинитом искуству нити на рационалним доказима, 
али са собом носе јаку емоционалну компоненту, теже уопштавању 
и тешко се мењају. Породица је била и остала главни мост између 
лица са инвалидитетом и окружења, а њена заштитничка улога је 
кључна за ваљани развој детета. Родитељи прво морају добро и тачно 
да се информишу о карактеристичности стања свог детета, а потом о 
законским правима и установама здравственог, социјалног и образовног 
типа које им могу бити од помоћи. Однос ближе околине према детету 
превасходно зависити од односа родитеља. Ако родитељ прихвата дете 
такво какво је, околина ће пратити ту реакцију. Овој популацији заштиту 
од предрасуда и дискриминације родитељи могу да пруже уз социјалну 
подршку свог најближег окружења, а надаље своја сазнања о развојним 
специфичностима детета треба да поделе са особама укљученим у 
његово васпитање и образовање, јер је у тим установама доступност 
дефектолога ограничена или онемогућена.
Да ли разбијању предрасуда могу да допринесу наставници и како?
Прва асоцијација на појам инклузија је укључивање деце са 
специфичностима у развоју у редован васпитно-образовни систем, што 
данас и јесте право значење ове речи. Међутим, инклузија је нешто 
шири појам који није везан само за образовање, већ подразумева 
укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим нивоима. 
То значи да је први корак инклузије прихваћеност детета унутар саме 
породице практично већ по рођењу. Други корак је одговарајуће место 
те породице као целине у друштву, а након овога следе образовање 
и процеси усвајања вештина за самостални живот и рад у заједници. 
Осамостаљивање и достојанствен живот одрасле особе је крајњи 
исход потпуне инклузије и говори о степену цивилизованости друштва, 
односно о поштовању људских права која се односе на све чланове 
друштва. Негативни ставови се мењају кроз интеракцију и заједнички 
живот, и зато акценат треба ставити на стварање услова за то у друштву, 
а не на оне који су различити. 

Инвалидитет члана породице, без обзира на то о којој врсти сметње 
се конкретно ради, представља специфичну околност која много 
тога диктира у породичној рутини  и свакодневном функционисању. 
Степен осетљивости припадника једне овакве заједнице још је већи 
када је лице са инвалидитетом дете, јер та чињеница, показало 
се, захтева улагање нарочитог напора да га се што боље и лакше 
интегрише у друштво коме, по правилу, треба да припада читавог 
живота. 
Са каквим реакцијама околине се од раног детињства суочавају 
особе са инвалидитетом? Какав је психолошки одговор на то?
Сама чињеница да је степен друштвене прилагођености тј. 
неприлагођености једно од мерила којима се процењује степен 
специфичности у развоју, указује на то да је утицај социјалног 
окружења незаобилазан фактор у развоју детета. Ставови околине 
који су условљени одређеним специфичностима у развоју појединца 
током детињства утичу на обликовање његове личности, а одговори 
детета, са своје стране, одређују начин  менталног функционисања, 
развој мишљења и интелигенције. Просечна породица и друштво 
прилагођени су деци без развојних специфичности, и зато је у овако 
конципираној спољној стварности дете са телесним или менталним 
ограничењима изложено већем броју препрека које могу ометати 
остварење његових ионако у старту смањених способности. На 
развој ове деце пресудно утичу два фактора.
Први је несклад између њихових телесних, емоционалних, сазнајних 
и друштвених потреба и спремности околине да на њих одговори. 
Други је осујећивање детета да учествује у свим, за њега значајним 
делатностима у породици, школи и широј заједници.
И пре него што постане свесно разлике између себе и других, 
дете ће искусити напетост због повишене бриге, депресивности, 
непријатељства, стрепње и других болних осећања родитеља. Свест о 
сопственој специфичности развија се упоредо са развојем личности, 
и она је потпунија око осме или девете године живота. Затим, у 
раном пубертету и младости оно бива искључено из сложених 
друштвених односа и активности, тако да се на фрустрацију због 
самог недостатка и ставова породице надовезује искључивање од 
стране шире друштвене околине. Стога ова деца постају рањивија, 
склонија повлачењу, понекад агресивнија. Начин на који ће се њихов 
психички доживљај реакција околине манифестовати у понашању је 
индивидуалан, али заједничко за све је да се у основи налази патња 
и страх од губитка и одбацивања.
Колико је за родитеље тешко сазнање да њихово дете има неку 
сметњу у развоју? 
Први одговор родитеља непосредно после рођења детета или касније 
је најчешће изненађење, страх, туга , отпор, непријатељство, чак и 
мржња, тешка повреда самољубља, осећање стида, кривице… Након 
тог, најчешће несразмерно јаког одговора, породица заузима или 
став борбе за своје дете и борбе против последица специфичности, 
или пак став отвореног или прикривеног одбацивања детета. 
Ретко родитељи остају дуго “као скамењени”, у стању трауматске 
неурозе. Убрзо следи активирање одбрамбеног механизма против 
овог болног и повређујућег искуства. Уколико је несклад између 
замишљеног детета (које су родитељи очекивали у својој машти 
пре рођења) и стварног већи, утолико ће родитељи емотивно 
бити више повређени, а изгледи да такво дете буде прихваћено 
мањи. Како време одмиче породица успоставља равнотежу у 
оквиру новонасталих околности. Њена даља судбина зависиће од 
првобитних односа који су је држали пре рођења детета – жеље да 
постане чвршћа заједница или да се разгради. Честа су непријатељска 
осећања праћена оптуживањем и осећањем одговорности, која могу 
бити тако јака да показују тежњу да разграде и разоре породицу. Ако 
родитељи успеју да адекватно одговоре на посебне потребе детета  
и изграде одговарајући систем комуникације, даљи развој детета 
биће условљен искључиво потенцијалом са којим је рођено и утицај 
средине ће бити у његову корист.

Реч стручњака: Сузана Савић, психотерапеут

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА ЈЕ 
ОКРУЖЕЊЕ ЗА НАПРЕДАК

СУЗАНА САВИЋ



ОВАЈ МЕДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА. СТАВОВИ 
ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА 
КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

Деца из Српске допунске школе у Немачкој посетила ОШ “13 октобар”

ПОВРАТАК КОРЕНИМА

Татјана Хот, професорка у Српској допунској школи покрајине Бајерн, 
иначе некадашња ученица школе “13. октобар”.
“Наша школа је и до сада била пионир у многим пројектима, а оваква 
врста међудржавне сарадње за нас је посебно искуство и велика част”, 
додаје Марко Ђурић, директор ОШ “13. октобар”. 
Током петодневне посете деца из Немачке била су у прилици да 
похађају часове историје и географије, посете градски музеј и остатке 
римског града Хореум Марги, обиђу манастире Раваница и Манасија,  
Школу за музичке таленте, подручно одељење ОШ “13.окобар” у Сењу, 
и да присуствују обележавању Дана школе. 
Као успомена на њихову прву посету, на зиду школе остаће осликан 
мурал, шарени отисци шака и потписи у споменару. И обећање да на 
узвратну посету неће дуго чекати.

Ученици Српске допунске школе из Минхена и Нирнберга, њих  
четрнаесторо у пратњи професорки Татјане Хот и Гордане Будиша, 
били су у петодневној посети ћупријској Основној школи “13 
октобар”. Иако је њихово порекло српско, од вршњака домаћина 
разликује их само печат у пасошу. Рођени су у Немачкој, похађају 
немачке школе, стичу пријатеље са свих континената, али земљу 
порекла својих родитеља нису заборавили. “Веома смо радосни 
што смо у прилици да посетимо једну школу у Србији. Ово је 
прилика да се упознамо са начином рада у српским школама, 
упознамо нове другаре и научимо нешто ново о историји Србије”, 
кажу Јана, Анастасија и Никола. 
”Језичка баријера не постоји, слушамо исту музику, гледамо исте 
филмове, а на нама је да наше нове другаре угостимо на најбољи 
могући начин и покажемо да ће и убудуће врата једне мале школе 
у малом граду у срцу Србије за њих увек бити отворена”, додале су 
у име домаћина Милица и Исидора.
Допунске школе на српском језику раде под окриљем Министарства 
просвете Републике Србије, а деца наставу похађају према програму 
образовно-васпитног рада за ученике који су тренутно или трајно 
насељени у Немачкој. Иницијатива за њихово формирање потекла 
је управо од родитеља који нису желели да њихова деца забораве 
ко су и одакле потичу.
“Ово је прва сарадња оваквог типа коју је Допунска школа из 
Баварске остварила са једном основном школом из Србије. Прсте 
је умешала судбина, носталгија и жеља да деци чији су корени из 
свих република бивше Југославије покажемо сву лепоту њихове 
постојбине, традицију, културу и историју”, са пуно емоција говори 
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ДАН ШКОЛЕ “13. ОКТОБАР”
“Кад порастем бићу човек.” То је порука коју су својим наставницима, родитељима и другарима 
упутили ученици ОШ “13. октобар” представом коју су на сцени Музичке школе “Душан 
Сковран” извели поводом прославе Дана школе. Иновативном, креативном и ефектном 
представом која је за тему имала професионалну оријентацију ученика, талентовани 
појединци из свих разреда исказали су индивидуалне, али и колективне глумачко-сценске 
квалитете. 
Сва наша достигнућа су плод удруженог рада и одличне сарадње, коју морам да истакнем као 
кључ успеха наставничко-експертског тима у школи “13. октобар”. Осим улагања у образовање 
наше деце, у протеклих годину дана много се улагало и у реновирање школских објеката - 
нагласио је директор Марко Ђурић.
“Чињеница је да школа изгледа знатно боље јер је стално уређујемо и оплемењујемо простор.  
Пуно тога је урађено и у сеоским школама, нарочито у школи у Сењу  која је добила потпуно 
нови изглед.” 
Директор Ђурић за наредни период најавио је и реализацију великих планова када је реч о 
школској згради у Ћуприји.“Ми желимо да се ученици у школској згради осећају пријатно, 
јер све су то наша деца. Трудимо се да им то омогућимо кроз реновирање простора у коме 
се налазе, и у том смислу  ће школа доживети потпуну визуелну трансформацију након 
реконструкције коју намеравамо да спроведемо следеће године.”


