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Поштовани читаоци,
Овогодишња грађевинска сезона довела је механизацију и асфалт у сва села ћупријске 
општине. Пуном паром ради се и у граду. Приведени су крају радови на енергетској 
ефикасности зграде Музичке школе, ново лице добија и Улица Рада Симоновића, а 
комплетно ће бити реконструисани домови културе у Супској и Влашкој. Фирма “Геровит” 
нови је пословни партнер општине Ћуприја. У најави изградња Интернистичког блока. 
Висока медицинска школа добила нову директорку. Бесплатан превоз за све пензионере. И 
још много тога у новом броју “Поморавског гласника”.
Мало ли је?
Информишите се о свим дешавањима у општини Ћуприја. Проверено, правовремено и 
тачно! 
Ваш “Поморавски гласник”!



2. ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 
СРБИЈЕ – МИЛАН КРКОБАБИЋ
Кандидати на Изборној листи су:
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У ЋУПРИЈИ ТРИ ЛИСТЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
21. јуна у Србији ће се одржати парламентарни и локални избори. Председница Народне Скупштине Маја Гојковић 11. маја 
прогласила је обнављање изборних радњи, које су претходно у марту прекинуте због увођења ванредног стања.
Изборној комисији општине Ћуприја кандидатуру за учешће на локалним изборима предале су три листе. Под бројем 1 на 
гласачком листићу биће листа Српске напредне странке “Александар Вучић - За нашу децу”, под бројем 2 листа “Партија 
уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић”, док је коалицији Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија 
додељен редни број 3.

1. Нинослав Ерић, 1976. магистар економских наука
2. Светлана Николић Павловић, 1955. лекар спец. кард.
3. Марко Илић, 1973. лекад специјалиста инт. медицине
4. Илија Пауновић, 1980. дипл.машински инжењер
5. Јелена Ђулинац 1978. проф српског језика
6. Дејан Ристић, 1975. дипл.инж. електротехнике
7. Бранимир Тазић, 1975. дипл. инж. заштите на раду
8. Јелена Радивојевић, 1974. дип. економиста
9. Владимир Васиљевић, 1978. инжењер информатике
10. Марија Јовановић, 1978. дипломирани фармацеут
11. Бранко Милојевић, 1978. дипломирани менаџер
12. Слободан Гајић, 1960. лекар анестезиолог-токсиколог
13. Виолета Тодосијевић, 1967. дипломирани економиста
14. Јовица Антић, 1984. дипломирани правник
15. Татјана Вукићевић, 1973. економиста
16. Љубиша Дејковић, 1972. мастер ел.тех. и рачунарства
17. Вања Антић 1989. доктор медицине
18. Бојан Аврамовић 1972. машински техничар
19. Драгана Поповић 1975. дипломирани економиста

20. Срђан Ђорђевић 1974. инокоресподент сарадник
21. Небојша Ђорђевић 1964. професор разредне наставе
22. Владан Петровић 1976. економиста
23. Душан Катић 1976. дипломирани правник
24. Јаворка Мицић 1958. професор разредне наставе
25. Јелена Петровић 1989. дипломирани правник
26. Владан Ђорђевић 1972. инокоресподент сарадник
27. Горан Николић 1972. возач моторних возила
28. Предраг Алексић 1962. медицински техничар
29. Сара Савовић 1996. студент
30. Јелена Ломбауер-Милановић 1976. проф разр. наставе
31. Жељан Радовановић 1964. пољопривредни техничар
32. Сања Ристић 1971. виша медицинска сестра
33. Зоран Ђорђевић 1964. проф физичког васпитања
34. Петар Чопа 1987. професор разредне наставе
35. Јелена Ђекић 1990. доктор медицине
36. Илија Солдо 1996. студент
37. Милица Илић 1990. доктор медицине

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. Нинослав Ерић
Кандидати на Изборној листи су:

1. Славко Цветковић 1948. Пензионер - ВШСС
2. Невена Здравковић 1973. Др Спец. Гинеколог
3. Драган Јовановић 1960. Пензионер - Техн. вуче
4. Даница Стојковић 1958. Проф. физ. васпитања
5. Предраг Божић 1960. Др Спец. Патолог
6. Аника Ристић 1946. Пензионер -ССС
7. Живојин Ђорђевић 1950. Пензионер - Професор 
8. Зоран Живановић 1956. Дипломирани правник
9. Бојан Иветић 1941. Пензионер-Инжењер саобраћаја
10. Јованка Илић 1976. Електоротехничар рачунара
11. Милољуб Славковић 1942. Пенз.-Инж.грађевине
12. Мирослав Спасић 1951. Пенз. - Дипл економиста
13. Љиљана Здравковић 1960. Дипл инжењер ЗНР
14. Бранко Спасић 1951. Пензионер - Наставник
15. Љиљана Стојановић 1953. Пензионер - Маш. техн.
16. Љубиша Марковић 1948. Пољопривредник
17. Ружица Марковић 1944. Пензионер -Књиговођа 
18. Драган Ристић 1949. Пензионер - Наставник 
19. Радмила Минић 1947. Пензионер-технички цртач

3. ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија 
Србије(СПС), Јединствена Србија(ЈС) -
Драган Марковић Палма“
Кандидати на Изборној листи су:
1. Момчило Марић 1953. мр.мед.сци
2.Љиљана Јанковић-Марковић 1954.др.спец.стом.
3. Игор Нешић 1975. дипл.правник
4. Синиша Јанковић 1956. дипл.инж.технологије
5. Мирјана Паунковић 1985. дипл.правник
6. Маша Илић 1963. мр.медсци
7. Мартин Манојловић 1981. машински техничар
8. Игор Марковић 1977. др.стоматолог
9. Маја Милановић 1978. др.стоматолог
10. Срђан Живановић 1986. професор
11. Дарко Нешић 1978. мед.техничар
12. Дејан Стошић 1983. саобраћајни техничар
13.
14. Данијела Љубинковић 1978 машински техничар
15. Драган Тодоровић 1975. др.мед.специјалиста
16. Добрила Стаменковић 1951 Технички секретар
17. Душан Антић 1977. дипл.економиста
18. Марија Миловановић 1982. доктор медицине
19. Милош Петровић 1982. виши.мед.техничар
20. Влада Арсић 1981. мед.техничар



сусрет нашој жељи да дођемо и инвестирамо у Ћуприји. 
У року од два месеца смо дошли од почетне идеје до реализације 
куповине земљишта. Рођен сам у овом граду, али сам дошао да 
инвестирам овде и због тога што Ћуприја има фантастичну локацију, 
фантастичне људе, што је град у коме је фантастично живети и 
желим да врло брзо видим Ћуприју у пуном сјају”, изјавио је власник 
“Геровита” Радисав Станковић. 
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АКТУЕЛНО

“ГЕРОВИТ ДОО“ НОВИ 
ИНВЕСТИТОР У ЋУПРИЈИ

“ГЕРОВИТ“ - ДОМАЋА ФИРМА ЕВРОПСКОГ КВАЛИТЕТА
Фирма “Геровит” из Аранђеловца почела је са радом пре две године и ве ћ сада је лидер на домаћем 
тржишту у производњи и преради пластике за потребе аграра. Највећи је произвођач фолије за 
малчирање у  Србији, као и мрежа за засењивање и џакова за паковање. Сви производи “Геровита” 
произведени су по стандардима Европске уније, о чему сведоче бројни међународни сертификати за 
квалитет производа.

У Oпштини Ћуприја закључен је Уговор о отуђењу 
грађевинског земљишта површине 1 хектар и 46 
ари, између општине Ћуприја и ДОО “Геровит” из 
Аранђеловца.  Реч је о земљишту у Индустријској зони 
на коме ће фирма “Геровит” изградити производни 
погон за производњу фолија, мрежа за засењивање 
и врећа за паковање. Уговор су потписали Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја и директор 
аранђеловачког “Геровита”, Радисав Станковић.  
“Радује то што је власник фирме “Геровит” Ћупричанин 
– неко ко је живео овде, али и неко ко је свој капитал 
стекао ван Ћуприје и сад тај капитал доноси у нашу 
општину. Било би добро да се сви предузетници 
слични њему врате у родни град и инвестирају у њега. 
Да није било Владе Србије и Министарства привреде 
од којих смо добили 16 хектара земљишта, не би било 
ни наше Индустријске зоне у којој полако ничу нове 
фабрике”, истакао је председник општине Ћуприја. 
Нови инвеститор за јун је најавио припремне радове 
за почетак изградње производне хале. План је да се у 
оквиру проширења капацитета у Ћуприји за почетак 
запосли око 30 радника. 
“Хвала председнику Ерићу што је тако брзо изашао у 

ЛИДЛ СТИЖЕ И У ЋУПРИЈУ
Како незванично сазнајемо, немачки трговински ланац “Лидл” отвориће малопродајни објекат у Ћуприји почетком следеће 
године. Савремени продајни објекат биће изграђен на парцелама које се налазе на углу Гробљанске и Улице Цара Лазара. 
Представници ове компаније постигли су договор о куповини предметних парцела, а међу првима предуговор је потписао 
Дејан Михајловић, представник Трговинско-услужног друштва “Михајловић” из Параћина.
Ову инвестицију и планове за изградњу објекта подржала је и Општина Ћуприја усвајањем аутентичног тумачења Поглавља 
2 Планског дела површине и објеката осталих намена-Центри мешовите робе којим се стварају плански услови за изградњу 
малопродајног објекта “Лидл”.

Фoto: www.gerovit.com

РПГ
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Грађевинска  дозволе за изградњу новог Интернистичког 
блока Опште болнице у Ћуприји је одобрена -  обелоданио 
је Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја. Завршена  
је препарцелизација земљишта и подношење захтева за 
локацијске услове, чиме су створени услови за добијање 
грађевинске дозволе за изградњу овог репрезентативног 
објекта. Према Ерићевим речима, Интернистички блок 
имаће површину од осам и по хиљада квадратних метара, а 
по пројекту биће изграђен до садашње зграде Неурологије, 
Офталмологије и Психијатрије.
“Изградњом савремене Интернистичке поликлинике на 
једном месту биће обједињене све службе интерне медицине. 
Измештањем интернистичких служби из објеката у којима 
су тренутно смештене биће створени и услови да се у зграду 
породилишта, које ће се преселити у просторије кардиологије, 
сместе службе Дома здравља, чиме ће бити обједињена 
примарна са секундарном и терцијарном здравственом 
заштитом. Овим ће грађанима општине Ћуприја бити 
пружена квалитетнија здравствена заштита, а запосленима 
бољи услови за рад. Такође, нови Интернистички блок биће 
повезан „топлотном везом“ са службом ЦТ дијагностике што 
ће болници омогућити набавку нове дијагностичке опреме, 

пре свега новог скенера и 
магнетне резонанце.”
Општина Ћуприја је 
међу првим локалним 
самоуправама завршила 
п р о ј е к т н о - т е х н и ч к у 
документацију, што 
практично значи да 
ће међу првима и 
отпочети комплетну 
реконструкцију Опште 
болнице. 

ДОНАЦИЈА КРЕВЕТА ЗА ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ
Према речима др Ивана Милојевића, помоћникa директора 
Опште болнице за медицинска питања, кревети су америчке 
производње, високе функционалности и задовољавају 
највише стандарде када је у питању рад са најтежим 
пацијентима.
“Кревете смо већ сместили на Одељење интензивне неге. 
Имају електронске команде са мноштвом практичних 
подешавања која олакшавају негу пацијената у шок-соби. 
Оваква врста помоћи увек добро дође, а нарочито ће нам 
много значити после тешког периода кроз који је наша 
установа недавно прошла”, изјавио је др Милојевић.

РПГ

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА 
ИНТЕРНИСТИЧКИ БЛОК

Фондација Њеног Краљевског Височанства принцезе Катарине Карађорђевић донирала је Општој 
болници у Ћуприји шест кревета за потребе Одељења интензивне неге.

Велику помоћ у томе пружиће и Република.
“Изградњом Интернистичког блока и 
реконструкцијом комплекса ћупријске болнице 
једна од најстаријих здравствених институција у 
Поморављу са пуним правом моћи ће да стане у ред са 
најсавременијим здравственим центрима у Србији. 
На крају крајева, на то нас обавезује 140 година дуга 
историја здравства на нашим просторима”, закључио 
је председник Ерић.
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БИЉАНА ИЛИЋ НОВИ РУКОВОДИЛАЦ 
ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
Професор доктор Биљана Илић нови је руководилац 
ћупријског одсека Академије васпитачко-медицинских 
струковних студија. “Након смене досадашњег руководства 
школе, на чело ове еминентне високошколске установе долази 
неко ко је из Ћуприје и неко ко је свој досадашњи радни век 
провео као део наставног кадра школе”, изјавио је приликом 
посете Високој медицинској школи струковних студија 
Нинослав Ерић, председник општине Ћуприја. У разговору 
са новим руководиоцем, председник Ерић је истакао да сада 
први пут постоји синергија између локалне самоуправе и 
управе школе, која је изузетно важна за функционисање ове 
образовне установе. 
“Тога у претходном периоду није било јер је Савет школе, који 
има укупно 17 чланова, чинило 14 чланова из наставничког 
кадра и њих троје из Владе Србије. Са формирањем 
Академије васпитачко-медицинских струковних студија у 
руководство су укључени представници локалне самоуправе 
и Министарства просвете. Сматрам да ће добар однос 
између Општине и нове директорке утицати на развој школе 
и допринети акредитацији нових студијских програма у 
договору са министром Шарчевићем.”     
Висока медицинска школа из Ћуприје основана је 1998. 
године и од априла прошле године део је Академије 
васпитачко-медицинских струковних студија, коју поред 
ћупријске школе чине васпитачке школе из Алексинца и 
Крушевца. 
Након формирања Академије, свака од високих школа које 
су у њеном саставу задржала је своје студијске програме и 
своје седиште - каже у интервјуу за “Поморавски гласник” 
проф. др Биљана Илић.
“Ја сам постављена за руководиоца Одсека Ћуприја и мој 
основни задатак биће да у наредном периоду вратим стари 
сјај школе и реноме који је годинама уживала. Трудићу се 
да деполитизујем све што је било политизовано у школи, 
да заједно са Општином Ћуприја школу вратим на високу 
позицију у систему високих струковних школа Србије”, 
нагласила је директорка Илић.
Од свог оснивања Висока медицинска школа струковних 
студија била је препознатљива по школовању кадра који је 
дао велики допринос у развоју струке, а дипломци школе 
своје запослење налазили су како у домаћим здравственим 
установама, тако и у иностранству. Због нерегуларности у 
раду бившег руководства, озбиљно је нарушен углед школе.

“Чињеница је да је школа често у протеклом периоду 
помињана у негативном контексту и у питање довођен 
кредибилитет ове образовне установе. Начињена је велика 
штета. На нама је да поставимо нове циљеве, да својим 
преданим радом вратимо углед школе која је, са пуним правом 
могу да кажем, годинама словила за највећу “фабрику“ нашег 
града и била расадник високо образовног кадра у домену 
здравствене заштите.” 
Желим да поручим родитељима и нашим будућим студентима 
да је Висока медицинска школа школа са реномеом, призната 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, да су наши студијски програми акредитовани и 
признати у читавој земљи – нагласила је директорка Илић.
“Наши студијски програми дизајнирани су тако да 
омогућавају студентима да током школовања стекну 
академско и практично знање из различитих области 
здравства. Поставили смо високе стандарде испред себе, који 
за циљ имају да од наших студената створе добре стручњаке 
и допринесу њиховом даљем личном и професионалном 
развоју.”

БРУЦОШИ НА ЧЕТИРИ СТУДИЈСКА ПРОГРАМА
У прву годину основних студија Академије васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја, 
ове године  биће уписано укупно 176 студената, од тога 70 студената који се финансирају из буџета и 106 
самофинансирајућих студената. Студенти ће моћи да конкуришу за упис на четири студијска програма за које 
школа поседује акредитације, и то струковни физиотерапеут, струковни медицински радиолог, струковна 
медицинска сестра-бабица и струковни фармацеут. 
Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије. Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на 
студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном 
испиту.
Пријемни испит заказан је за 1. јул, а коначни резултати ће бити објављени најкасније до 6. јула. Упис примљених 
кандидата биће обављен од 8. до 10. јула, у времену од 9 до 15 сати.

Ј.Б.
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ДРУШТВО
СТАМБЕНО ЗБРИНУТЕ ЈОШ ДВЕ 
ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

Уговоре је са купцима и продавцима кућа, породицом 
Димић из Косовске Каменице и породицом Миодраг из 
Хрватске у име општине Ћуприја потписао Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја који је овом 
приликом рекао да је програм помоћи избеглим и 
интерно расељеним лицима део редовних активности 
општине Ћуприја, те да му је драго што је општина на 
овај начин успела да збрине још две породице. 
“Сваке године општина Ћуприја аплицира за средства 
код Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије на основу акционог плана и броја захтева интерно 
расељених лица са евиденције. У просеку Комесаријат 
у току једне календарске године обезбеди средства за 
збрињавање три породице, а до сада смо на овај начин 
кров над клавом обезбедили за шест породица”, каже 
Јадранка Ђорђевић, помоћница председника општине 
Ћуприја и додаје да је потписан уговор са још једном 
породицом из Хрватске која је аплицирала за изградњу 
монтажне куће.
“Породице које су купиле стамбене објекте могу да 
конкуришу и за финансијска средства за куповину 
грађевинског материјала за адаптацију или ситне 
поправке у кући. Поред овога, избегла и расељена 

лица могу да конкуришу и за куповину пластеника и кошница на 
конкурсу који ће бити расписан крајем месеца”.
Јасна Димић из Косовске Каменице и Сава Миодраг родом 
из Хрватске захвалили су се у своје и у име својих породица на 
подршци и помоћи у решавању најважнијег животног проблема, 
обезбеђења крова над главом.
У најскоријем периоду очекује се потписивање уговора са још две 
породице интерно расељених лица са Косова и Метохије, чије ће 
стамбено питање на овај начин бити трајно решено.

Деоница дуга 600 метара на регионалном путу Ћуприја 
- Параћин пресвучена је новим слојем асфалта. Радове 
изводи “Предузеће за путеве Крагујевац”, а реализују 
се у оквиру пројекта обезбеђења и уређења зона око 
школа који је иницирао Савет за безбедност саобраћаја 
општине Ћуприја, који ће бити реализован средствима 
републике. Саобраћајница је проширена, а изграђена су 
и два аутобуска стајалишта са приступним пешачким 
стазама. 
“Безбедност у саобраћају императив је за све учеснике, 
а нарочито за ученике.Постављањем видљиве 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и 
платформи за успоравање саобраћаја и дигиталних 
мерача брзине у зонама школе, безбедност подижемо 
на виши ниво”, наглашава Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја.
Санација коловоза обухватила је и простор на улазу 
у Индустријску зону и Тереково насеље, чиме је 
дугогодишњи проблем са неравнинама, улегнућима и 
ударним рупама коначно решен, додао је председник 
општине Нинослав Ерић.  
“Сем што ћемо успешно неутралисати саобраћајно “уско 
грло” на коме су се често дешавале незгоде, повезаћемо 
Индустријску зону са државним путем, а то има 
немерљив привредни значај”, додао је.

Захваљујући доброј сарадњи локалне самоуправе са “Путевима 
Србије” на територији општине Ћуприја до сада су реализовани 
многобројни пројекти у домену путне инфраструктуре. 
“Захваљујући тој сарадњи средили смо улаз у наш град из смера 
Параћина, а током ванредног стања новим слојем асфалта 
пресвучен је Моравски мост”, закључио је председник Ерић. РПГ

Општина Ћуприја и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије доделили су средстава 
за куповину још две куће са окућницом за интерно расељена и избегла лица, која имају пребивалиште 
на територији општине Ћуприја.

НОВИ АСФАЛТ У ЗОНИ 
ОКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
Безбедност у саобраћају императив је за све учеснике, а нарочито за ученике

РПГ
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ДРЖАВА СУФИНАНСИРА 
СА 20 МИЛИОНА ДИНАРА

Потписан уговор о енергетској санацији ОШ “Вук Караџић”

Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић потписао је са Министарством рударства и енергетике уговор о финансирању 
пројекта унапређења енергетске ефикасности ОШ “Вук Караџић”, вредан 20 милиона динара.
“Укупна вредност пројекта је око 35 милиона динара. Ресорно Министарство ће суфинансирати пројекат са 20 милиона 
динара, што је близу 60 одсто вредности пројекта, док ће Општина Ћуприја преостали део издвојити из својих средстава. 
Радови ће обухватити термичку санацију зграде, замену фасадне столарије и сервисирање грејног система школе, а очекује се 
да комплетан посао буде завршен до краја године”, наводи председник Ерић.
Енергетска санација зграде ОШ “Вук Караџић” одобрена је у оквиру Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за 
унапређење енергетске ефикасности. Из овог фонда општина Ћуприја до сада је добила око 90 милиона динара бесповратних 
средстава, која су утрошена за енергетску санацију зграде Гимназије и Школе за основно музичко образовање “Душан Сковран”.

ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА 
ДОСТУПНО У ЗЗЈЗ “ПОМОРАВЉЕ”

ПОКАЗАТЕЉ КОЛЕКТИВНОГ ИМУНИТЕТА
ELISA тест од стране епидемиолога оцењен је као кључни за откривање асимптоматских случајева 
COVID-19. Прикупљени подаци о њиховом броју у односу на број случајева са тежом и тешком 
клиничком сликом, послужиће за будуће анализе колективног имунитета нације и пројекције 
даљег тока пандемије.

У лабораторијама широм Србије почело је комерцијално 
тестирање на коронавирус, које се врши на лични захтев 
физичких лица Процедура је таква да се грађанима брис 
узима у најближем надлежном заводу за јавно здравље, а 
узорак затим шаље некој од референтних лабораторија у 
надлежности Министарства здравља или Министарства 
пољопривреде, које су опремљене за ту врсту дијагностике.
“Будући да Завод за јавно здравље “Поморавље” нема апарат 
за обављање PCR теста, којим се потврђује инфекција 
коронавирусом, у нашој установи се обавља само узорковање 
у адекватним подлогама. С друге стране, имамо неколико 
апарата за такозвано ELISA тестирање, којим се на основу 
присуства одређених антитела у крви утврђује да ли је 

организам тестиране особе дошао у контакт са вирусом”, 
објашњава Горан Радовановић, директор ЗЗЈЗ “Поморавље”.
Тест на антитела, који кошта 1200 динара, значајан је пре 
свега зато што појединцу указује да ли се недавно инфицирао 
вирусом SARS-Cov-2, али и на то да ли је икада дошао у додир 
са њим.
“Ту такозвану акутну инфекцију потврђују IgM антитела, 
која почињу да се стварају у организму као одбрана од вируса 
у прве две недеље од тренутка преношења, и задржавају се 
у телу највише три месеца. Ова друга класа антитела, IgG 
антитела, остаје у крви као трајни маркер и знак је да сте 
некада у прошлости били заражени коронавирусом, а да 
нисте имали никакве симптоме”, објашњава др Радовановић.

РПГ



сваке године издвајају за те намене. Поред ове три школе у 
току ове године комплетно ће бити реконструисана и зграда 
ОШ “13 октобар”. 
“Највећи део средстава за реконструкцију целокупног 
објекта биће обезбеђен  преко Канцеларије за јавна улагања. 
Пројектно-техничка документација је завршена, а  након 
завршетка радова дугогодишњи проблеми са грејањем и 
дотрајалим кровом школе одлазе у заборав”, додао је Ерић.
Промене у сектору побољшања енергетске ефикасности 
Општина Ћуприја покренула је пре свега на објектима 
јавне намене, након чега ће уследити санација фасада на 
стамбеним зградама. Стамбени објекти грађени пре више 
деценија засијаће у новом руху, а централно градско језгро  
добити лепши и модернији изглед, - закључио је Ерић.
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НОВА ФАСАДА НА МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Након енергетске санације зграде ћупријске Гимназије, нову 
фасаду добила је и Школа за основно музичко образовање 
“Душан Сковран”, а ускоро се очекује и почетак радова на 
објекту ОШ “Вук Караџић” - изјавио је Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја. 
“Ово је прва велика реконструкција објекта који је изграђен 
60-их година прошлог века. Урађена је комплетна термичка 
изолација спољних зидова објекта и таванице, замењена 
сва столарија, реновирани тоалети, а у концертној дворани 
урађен је нов систем грејања, замењен котао и постављени 
нови радијатори”, додао је председник Ерић.
Значај активности које локална самоуправа спроводи  
на јачању енергетске ефикасности објеката које користе 
основне и средње школе огледаће се пре свега у значајном 
смањењу средстава утрошених за набавку енергената која се 

Боља енергетска ефикасност у свим објектима јавне намене

ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЛА МИЛИОНА 
ДИНАРА ОД МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ
Министарство културе и информисања Републике 
Србије одобрило је Народној библиотеци “Душан Матић” 
пола милиона динара за реализацију пројекта “Ревизија 
библиотечко-информационе грађе”. Библиотека је ове 
године, на Конкурсу за пројекте у области заштите културног 
наслеђа, аплицирала са пројектом у области библиотечко-
информационе делатности, а наменска средства биће 
опредељена за набавку нове опреме и модернизацију рада.
Народна библиотека “Душан Матић” до сада је у више 
наврата добијала финансијску подршку Министарства 
културе за своје пројекте, чиме је значајно унапредила услове 
за рад у области библиотечко-информационих делатности и 
различитих културних активности. 

Општина Ћуприја је до сада из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности   за 
енергетску реконструкцију три школе добила око 90 милиона динара бесповратних средстава. 

РПГ
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БЕСПЛАТНО НА СВИМ ЛИНИЈАМА

У Вирину је подељено првих 39 картица за бесплатан 
приградски превоз. Расподела је настављена у Мијатовцу, 
Сењу и Јовцу. До закључења овог броја “Поморавског 
гласника” преко 1000 особа старијих од 65 година и 
пензионера поднело је захтеве за субвенционисани превоз. 
Према речима председника Скупштине општине Ћуприја 
Бранимира Тазића, пријаве се и надаље могу поднети сваког 
радног дана у просторијама општине. Интересовање грађана 
је велико и Тазић очекује да ће сви пензионери и старији од 
65 година са територије целе општине, а њих има преко пет 
хиљада, искористити ово право. 

Субвенционисани приградски превоз важи и за 
ђаке, примаоце новчане социјалне помоћи и особе са 
инвалидитетом. Тазић је нагласио да ће картице бити 
уручиване сходно броју примљених захтева, односно како 
буду пристизале од превозника “Еуролин”.
Субвенционисане картице за приградски превоз важе у 
свим правцима и на свим приградским линијама општине 
Ћуприја, за све повлашћене категорије становништва. Ђаци 
ће моћи да се бесплатно превозе и у време летњег распуста. 
Саобраћај се обавља по летњем реду вожње, а картице важе 
за период од 1. јуна до 31. августа.

Почела расподела картица за субвенционисани приградски превоз

У селу Супска у току је друга фаза радова на адаптацији 
Дома културе која обухвата комплетну реконструкцију 
велике сале, замену унутрашње и спољашње столарије, те 
постављање нове бине и санацију пратећих просторија овог 
здања. 
“Реконструкција Дома културе у Супској одвија се у неколико 
фаза. Прва фаза, која је завршена пре две године обухватила 
је санацију главне зграде, замењена је столарија и кровни 
покривач, чиме је спречено даље пропадање објекта. Због 
измене закона и поновног комплетирања пројектно-техничке 
документације радови на реконструкцији велике сале 
морали су да сачекају две године, али су и поред ванредног 
стања због пандемије коронавируса отпочели у пројектом 

предвиђеном року”, каже 
Бранко Милојевић, помоћник 
председника општине Ћуприја. 
Оно што ће свакако највише 
значити мештанима јесте што 
ће у адаптираним просторијама 
Дома бити смештена и сеоска 
амбуланта, чиме ће примарна 
заштита поново бити доступна 
свим мештанима овог села.
Финална фаза радова ће 
обухвати санацију фасаде 
објекта, где ће поред естетике 
и функционалности посебан 
акценат бити стављен на очување 
аутентичних украса једног од 
најлепших сеоских домова 
културе у општини Ћуприја.

ОБНОВА ДОМА КУЛТУРЕ У СУПСКОЈ
Вредност пројекта је око 11 милиона динара - завршетак радова у наредних месец дана. 

Домови културе у већини села грађени су после 
Другог светског рата и дуго су словили за центар 
окупљања свих житеља, па је њихова реконструкција 
и враћање првобитној намени један од најчешћих 
захтева мештана села. 

Након комплетне реконструкције и стављања 
објекта у функцију отварају се нове могућности за 
активнији друштвени живот мештана села, нарочито 
млађе популације кроз активацију културно-
уметничких друштава и организацију многобројних 
манифестација.
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ДРУШТВО

НАСТАВАК НИЗА ДОНАТОРСКИХ АКЦИЈА
Ротари клуб “Ћуприја-Морава” донирао је више од 500 
књига Народној библиотеци “Душан Матић”. Добродошао 
поклон, који обухвата дела најразличитијих жанрова, 
уручили су чланови поморавског подмлатка клуба – 
Ротаракта.
“Били смо заиста пријатно изненађени овим гестом. 
Захвални смо за сваку књигу коју добијемо, јер свака 
од њих нађе свој пут до читаоца. Поред обогаћивања 
књижног фонда, вишак ћемо употребити да допунимо 

нашу полицу за размену књига коју грађани врло радо 
користе”, каже Љиљана Ђорђевић, директорка библиотеке 
“Душан Матић”.
Пакет књига од Ротари клуба “Ћуприја-Морава” такође 
су добиле Гимназија и ОШ “Вук Караџић”. Ћупријски 
“ротаријанци” до сада су у више наврата даривали градску 
библиотеку, а највреднија донација свакако су рачунари за 
слабовиде и слепе особе, са софтвером за гласовно читање 
књига. 

ЛЕП НАЧИН ДА СЕ ОВЕКОВЕЧИ 
ЋУПРИЈСКИ АКАДЕМИК
Установа културе Ћуприја расписала је наградни конкурс 
за израду мурала са ликом академика Драгослава 
Михаиловића. Право учешћа имају уметници појединци 
и уметнички колективи, који до 1. септембра треба да 
предају предлог изгледа мурала на тему лика или дела 
познатог књижевника родом из Ћуприје.
Предвиђено је да мурал буде урађен на фасади стамбене 
зграде на почетку Карађорђеве улице, на зиду који гледа ка 
Моравском мосту. Идејно решење треба да кореспондира 
конкретном делу или делима овог књижевника, а 
добродошли су и предлози који се ослањају на историјски, 
друштвени или културни контекст града. Посебно ће 
бити узети у обзир предлози који мурал третирају као 
амбијенталну целину у складу са архитектонским и 
урбанистичким карактеристикама локације.
Према пропозицијама конкурса, сваки учесник има 
правo да пријави више предлога мурала на дату тему, с 
тим да Установа културе задржава право да не одабере 
ниједан предлог уколико стручни жири, који ће бирати 

победника, сматра да они тематски, естетски и креативно 
не одговарају теми. Након израде мурала, за који Установа 
културе обезбеђује потребан материјал, аутор изабраног 
решења добиће новчану награду у износу од 250 хиљада 
динара.

Ј.М.

Ротари клуб “Ћуприја-Морава” донирао књиге градској библиотеци

ПОМОЗИМО ДР АНИ ЈАЋИМОВИЋ ДА 
ПОБЕДИ ОПАКУ БОЛЕСТ
На главном градском тргу у Ћуприји организована је 
продајна акција прикупљања новчане помоћи за лечење др 
Ане Јаћимовић из Параћина. На штанду су се могли купити 
различити фармацеутски производи и биљни препарати, 
а сва средства биће употребљена за покривање трошкова 
хемотерапије.
Др Ани Јаћимовић у марту ове године постављена је дијагноза 
малигни тумор дебелог црева са метастазама. Након две 
операције, због тежине случаја биће потребна додатна 
терапија, а она ће лечење наставити у земљи и иностранству.  
“Ана је рођена 1982. године. Средњу медицинску школу 
завршила је у Ћуприји, а након тога Медицински факултет 
у Крагујевцу. Око шест година радила је у једној апотеци 
у Параћину, а протекле две године ради као лекар у 
параћинском Дому здравља. Она је једно дивно створење које 
једноставно не можете да не волите, и унапред се захваљујем 
свима који јој својим прилогом буду помогли да савлада ову 
опаку болест”, каже Љиљана Веселиновић, Анина некадашња 
колегиница.

Кутије за добровољне прилоге постављене су у одређеним 
апотекама, фризерским и козметичким салонима, маркетима, 
мењачницама и бензинским пумпама. Сви они који желе да 
помогну др Ани Јаћимовић да прикупи новац за лечење, то 
могу учинити уплатом на динарски рачун отворен у Banca 
Intesa, или девизном уплатом на PayPal налог. За прилоге је 
такође на располагању СМС број фондације “Буди хуман”.
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НОВ АСФАЛТ У СЕЛИМА        ЋУПРИЈСКЕ ОПШТИНЕ
У оквиру радова на сеоским саобраћајницама, у селу Супска 
средствима Општине Ћуприја асфалтиране су две улице. 
Најпре је асфалтирана Улица Миодрага Новаковића, дужине 
600 метара, повезница са регионалним путем за коју је 
локална самоуправа издвојила је 3,8 милиона динара. Радови 
су потом настављени у делу ка Стублини, где су асфалтирана 
два крака улице укупне дужине преко 400 метара. 
Циљ нам је да модернизујемо наша села. Изградњом улица 
и путева знатно се олакшава свакодневни живот мештана, и 
зато ће до краја ове године свака месна заједница имати нове 
саобраћајнице - поручио је при обиласку радова председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић. 

“Будући да је генерални пројекат већ урађен, у наредне четири 
године очекује нас један јако обиман и важан посао, а то је 
изградња водоводне и канализационе мреже у свим селима 
општине Ћуприја. Након тога у плану је речју асфалтирање 
свих улица у свим месним заједницама.”
Председник Ерић обишао је и радове на 
реновирању Дома културе у Супској, који ће 
ускоро доживети комплетну трансформацију. 

МИЈАТОВАЦ
Према предвиђеној динамици радова, у оквиру 
реконструкције сеоске путне инфраструктуре у општини 
Ћуприја асфалтирано је 800 метара коловоза у селу Мијатовац. 
Асфалтирана је прва траса Карађорђеве улице у дужини од 
400 метара, као и Улица Милутина Радисављевића. 
“Наредне године, а уколико могућности дозволе до краја 
ове, биће асфалтирана и друга деоница Карађорђеве улице. 
Морам да истакнем да градско  руководство улаже напоре за 
равномерно развијање инфраструктуре на територији читаве 
општине и да се саобраћајнице које ће бити асфалтиране 
бирају у сарадњи са Радним телом Месне заједнице”, каже 
Бранимир Тазић, председник Скупштине општине Ћуприја.
“Радно тело сваке месне заједнице на састанцима са својим 
мештанима договара које су им улице приоритетне. Они дају 
предлог локалној самоуправи за те улице, затим се у току 
године ради пројектно-техничка документација и на крају 
се преко јавних набавки уговарају радови. За све до сада 
реализоване пројекте постоји грађевинска дозвола, добијена 
према утврђеној процедури”, нагласио је Тазић. 

Нинослав Ерић: “Следи изградња водоводне и канализационе мреже у свим селима.”

СУПСКА

АСФАЛТИРАНЕ ДВЕ 
ДЕОНИЦЕ У КРУШАРУ
У Крушару су асфалтирани делови улица Синише 
Мијајловића и Милана Јовановића, укупне дужине 350 
метара. Према речима Дејана Ристића, директора ЈКП 
“Равно 2014” које је наручилац свих радова на сеоским 
саобраћајницама, уговором за 2020. годину планирано је да 
се у Крушару асфалтира још једна улица, а то ће бити Улица 
22. децембра. 



што је ова била пуна рупа. У име свих мештана захваљујем локалној самоуправи општине Ћуприја. Ово ће нам много значити 
- наглашава Витомир Љубић, председник радног тела МЗ Влашка.
Радове у Влашкој обишао је председник општине Ћуприја Нинослав Ерић, који је искористио прилику да се лично увери у 
напредовање реновирања Дома културе. Овај објекат недавно је добио нови, енергетски ефикасан кров. 
Увек се трудимо да свако село добије неку нову саобраћајницу, а квадратуру одређује величина месне заједнице. У разговорима 
са мештанима обавезно дођемо до тога да им је најважнија управо путна инфраструктура, и зато се инсистира на тој врсти 
радова - наставља Дејан Ристић.
“Укупна вредност инвестиције у изградњу сеоских путева уговорене за сезону 2020/21 је 67 милиона динара са ПДВ-ом. То су 
озбиљна средства, помоћу којих ћемо изградити и реконструисати преко десет километара саобраћајница.”

Најдужа деоница путне инфраструктуре у селу Остриковац, 
Улица Војске Србије, добила је након дужег времена асфалт. 
Асфалтирано је око 700 метара пута, а паралелно са новим 
асфалтом санирани су и пропусни канали поред коловоза 
- најавио је Бранко Милојевић, помоћник председника 
општине Ћуприја.
“Санација ове улице урађена је још пре пет година у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, а финални радови су морали 
да сачекају због обимне пројектно-техничке документације. 
Тај пројекат је сада реализован, а поред Улице Војске Србије 
у Остриковцу ће бити асфалтирана Улица Вука Караџића код 
школе, као и Улица Војводе Мишића код пруге.”
Све што је до сада урађено у селу и све оно што се планира 
за неки будући периоду резултат је добре сарадње коју радно 
тело МЗ остриковац има са локалном самоуправом - каже 

НОВ АСФАЛТ У СЕЛИМА        ЋУПРИЈСКЕ ОПШТИНЕ

Саша Станојевић, заменик председника радног тела МЗ 
Остриковац.
“У протеклих пет година успели смо да неке од пројеката 
приведемо крају, док је за већину завршена пројектно-
техничка документација, тако да сада нема препрека да се и 
они реализују у скоријем периоду. У првој фази асфалтирања 
саобраћајница у Остриковцу асфалтом је пресвучена 
Равновачка улица у дужини од 300 метара, а сада се, ево, 
успешно реализује друга фаза.” 
Поред санације путне инфраструктуре у скоријем периоду 
очекује се и санација Дома културе, регулисање правно-
имовинских односа око сеоског фудбалског терена како 
би могла да се заврши легализација просторија клуба, а на 
захтев млађих генерација у наредном периоду активираће се 
рад Клуба младих. 
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ВЛАШКА
Екипе ЈП “Србија Аутопут” асфалтирале су 
Карађорђеву улицу у Влашкој. Према налогу 
наручиоца ЈКП “Равно 2014”, радови су извођени 
на две деонице укупне дужине око 400 метара, на 
улазу у село из смера Ћуприје.
“Пре отприлике четири године је асфалтирана 
једна деоница Карађорђеве улице, па је жеља 
месне заједнице била да се сада заврши преостали 
део. Ми код оваквих послова имамо такав концепт 
да једна за другом уиграно раде три екипе. 
Најпре она која врши припремне радове, затим 
асфалтерска и на крају екипа чије је задужење 
постављање банкина и регулисање канала, како 
би се комплетирало уређење саобраћајнице”, каже 
Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”.
Раније смо морали да користимо друге улице, зато 

ОСТРИКОВАЦ
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МЛАДИ КОЛО ВОДЕ
Окупили су се Виринци и њихови гости у храму Свете 
Тројице да прославе сеоску славу. Након литургије и 
сечења славског колача, порта се зашаренила од народних 
ношњи младих играча, чланова Друштва за очување 
традиције и културе, испуњена толином осмеха њихових 
родитеља и посетилаца. Сви као један решени су да сачувају 
традицију. Осетила се саборност, толико потребна нашем 
народу у земљи и расејању. Виринаца има преко, највише у 
Швајцарској. Међу њима је и Бане Недељковић, овогодишњи 
колачар. Бане, његова супруга и њихово четворо деце били 
су посебно поносни.
Породице са четворо деце у Србији су реткост. Недељковићи 
из Вирина служе за пример, али глава породице се не слаже. 
Бане каже да деце никада није довољно. “Дај боже да то 
постане нормална ствар у Србији, тада ћемо и традицију 
лакше преносити са колена на колено. Имаће ко да прича и 
записује”, поручио је Бане Недељковић.
Драган Маринковић, први међу Виринцима, млади и 
ангажовани председник Радног тела месне заједнице, ослања 
се на искуство старијих и заједно са њима полако гради лепше 
место за живот. Имају се чиме похвалити и желе још. “Дом 
културе је једно од места где ће се окупљати и млади и стари”, 
рекао је Маринковић. “Уз помоћ локалне самоуправе дом је 
спреман за употребу. Прва свечаност било је вече фолклора, 
протекле зиме. Уредили смо центар села, асфалтирамо улице 
и планирамо нове подухвате. Радимо по приоритетима. Све 
ће бити још лепше када реновирамо школу, за шта је пројекат 
спреман, и када урадимо терене за мале спортове”, нагласио 
је Драган Маринковић.
Виринци много поклањају на очување старих вредности. 
Друштво за очување традиције и културе има две групе 
играча, а планирају и скоро проширење на певачку и 
драмску секцију. Захваљујући пројекту о суфинасирању 
набављене су нове ношње за младе играче. Родитељи им 
помажу при сваком кораку. Кажу, не толико играчком - за 
то је задужен кореограф Влада Вучковић, већ оном који 
се огледа у мотивисању и пружању подршке. Председник 
друштва је Драган Маринковић. Он се захвалио свим 

донаторима и спонзорима на помоћи, јер без њих друштво не 
би напредовало. Тренутно броји преко 30 чланова и судећи 
према интересовању биће пуно манифестација у Дому 
културе и изван њега – нада се Маринковић. Он  је посебно 
истакао Смотру фолклора за Светог Илију, која је прошле 
године имала прво издање. Овог лета окупиће се поново. 
Читаву прославу Свете Тројице у Вирину увеличали су млади 
фолклораши. Њима припада последња реч. Све што имају да 
кажу рекли су својом игром и посвећеношћу. Задовољни су 
и поносни. 
Вирине има три записа. Сеоска литија застала је код сваког 
од њих. Један је у центру села, у школском дворишту. Млада 
липа је симбол напретка и вере у бољи живот – поручили су 
Виринци.

Великим атлетским митингом 20. јуна свечано ће бити отворен Атлетски 
стадион у Ћуприји. Након церемоније отварања, чији је почетак заказан 
за 17 сати, на стадиону ће се званично одржати прве трке.
“Извођаче радова је мало омело ванредно стање, али сада се стигло до 
самог финиша, па слободно могу рећи да је све спремно за догађај који 
смо сви дуго очекивали. У уводној трци симболично ће учествовати 
деца, а након тога снаге ће одмерити сениори и сениорке на 1500 метара. 
Сигуран сам да ће на митингу учествовати велики број такмичара 
из целе Србије, јер многи од њих једва чекају да испробају тартан на 
нашем стадиону”, каже општински већник за спорт, културу и туризам 
Владимир Васиљевић.
Отварање атлетског стадиона означиће успешан завршетак прве фазе 
изградње комплекса Атлетског центра Србије.
Сан Александра Аце Петровића био је да Ћуприја добије прави атлетски 
стадион. Та жеља му се, нажалост, за живота није остварила, али ми смо 
испунили дато обећање да нашем граду подаримо један овакав објекат, 
на коме ће се стварати будући атлетски шампиони – истиче већник 
Васиљевић.

РПГ

Саборност и неговање традиције

ОТВАРАЊЕ СТАДИОНА УЗ АТЛЕТСКИ МИТИНГ
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

КОНКУРС ЗА “МАТИЋЕВ ШАЛ”
Народна библиотека “Душан Матић” у Ћуприји расписала је конкурс за 
доделу књижевне награде “Матићев шал” за 2020. годину.
Право учешћа имају млади песници до 27 година живота са својом првом 
књигом песама, која је објављена у периоду од 1. септембра 2019. до 31. 
августа 2020. године. Конкурс је отворен до 31. августа, а победник ће 
бити проглашен на манифестацији “Матићеви дани” у септембру. Аутору 
најбоље збирке поезије биће уручена уникатна повеља, плакета, ручно 
плетени шал и одговарајућа новчана награда.
За учешће на конкурсу потребно је послати пет примерака књиге песама 
на адресу:
Народна библиотека “Душан Матић”  (за “Матићев шал”)
Милице Ценић 15, 35230 Ћуприја

Улица Рада Симоновића, пролаз између Гимназије и 
Занатског дома, односно зграде популарне “Катанге”, 
део је плана опсежне реконструкције и модернизације 
центра града, који је локална самоуправа обелоданила 
почетком прошле године. 
Са новим изгледом ова пешачка зона понеће име 
академика Драгослава Михаиловића и биће простор 
посвећен образовању, култури и уметности, односно 
младима. 

Према речима председника Нинослава Ерића красиће га фонтана, 
а комплетан мобилијар пружаће услове за одмор и дружење.
Радове вредне 32 милиона динара финансира општина. Рок за 
завршетак радова је два месеца. Уређење Улице Рада Симоновића 
увод је у реконструкцију централног трга – рекао је  председник 
Ерић. Желимо велику пешачку зону која ће се настављати на 
Моравски мост, а центар града биће спој прошлости, садашњости 
и будућности. 

РПГ

УВОД У УРЕЂИВАЊЕ 
СТРОГОГ ЦЕНТРА ГРАДА

Реконструкција Улице Рада Симоновића

Током 1939. године слободоумнији ђаци ћупријске Гимназије придружили су се радницима. Спремљен је био 
и позоришни комад „Издајица“, у коме је женску улогу добио Радомир Раде Симоновић-Штиглица. У марту су 
имали и гостовање у Деспотовцу. Активност младих Ћупричана је запажена у Београду и врло брзо је у Ћуприји 
формирана локална организација Комунистичке партије. У подмлатку се нашао и Раде Симоновић.
Почео је Други светски рат и било је јасно да мора да се пружи отпор фашистима. Летке против фашизма и 
капиталистичког режима у Ћуприји растурао је и Раде Симоновић, који се све више истицао својим идејама.
Уследила је Хитлерова агресија на Југославију и цепање краљевине. Током јула и августа месеца  формирана је 
партизанска чета на подручју Ћуприје и Параћина, и то у манастирској воденици на реци Раваници недалеко од 
Ћуприје. Међу првим борцима је био и Раде Симоновић.
Средином септембра већи део ове партизанске чете је заробљен поред реке Грзе и спроведен је у Ћуприју. Уследило 
је масовно стрељање испред зида основне школе у центру Ћуприје.
Стрељањем је командовао лично Карло Верлогер. У белим рукавицама, парадно обучен, у црној СС униформи, 
најпре је прочитао пресуду немачког преког суда којом се сви осуђују на смрт. У шестој групи за стрељање био је и 
Раде Симоновић.
Од свих стрељаних партизана одвојено је њих шест и обешено на стубове крај Раванице. Остали су да висе неколико 
дана, а фолксдојчери и њихове породице пролазили су поред њих и пљували их. Међу издвојенима и обешенима 
био је и неустрашиви Радомир Раде Симоновић-Штиглица.
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