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УВОДНИК

Актуелна епидемиолошка ситуација, илити вирус корона, успорио је ритам летњих спортских и 
културних манифестација које су ранијих година августовске дане чиниле далеко садржајнијим и 
примамљивијим за останак у граду. 
Спас од летње жеге неки су тражили на базену, уз обавезно поштовање епидемиолошких мера, неки у 
лаганим шетњама крај реке, а већина у складу са могућностима у дворишту или на тераси, уз стандардне 
коментаре “хоће ли све ово још дуго?”. 
За нас, поморавске гласнике, било је довољно прича да и овај број задовољи критеријуме наших 
поштованих читалаца.

У Ћуприји је одржана конститутивна седница Скупштине општине, а за председника општине изгласан 
је Јовица Антић, дипломирани правник. Постигнут је договор о изградњи фабрике немачке компаније 
“SMP Automotive” која ће упослити више од 450 радника, а у селима су настављени инфраструктурни 
радови на уређењу путева. 

Доносимо вам и причу о јовачкој читаоници, обележавању 215 година од Боја на Иванковцу, успесима 
ћупријских ученика и томе како је изгледао почетак нове школске године. 
За наш часопис на тему спорта у доба короне говориле су гимнастичарке, фудбалери, атлетичари и 
кошаркаши. 

Чекамо вас на првом киоску.

Ваши гласници поморавски! 
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У СЛАВУ ИВАНКОВАЧКИХ 
ЈУНАКА И СЛОБОДНЕ СРБИЈЕ

Јунаци Боја на Иванковцу на овом месту нису бранили само 
своје село, своје њиве и своја брда. Они су бранили слободу 
свога народа и своју државу - поручили су са знаменитог 
места “Шанчеви на Иванковцу” Јовица Антић, председник 
општине Ћуприја и Зоран Антић, државни секретар у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, обележавајући 215 година од одигравања једне од 
највећих и најзначајнијих битака у Првом српском устанку.
“На овом месту настао је темељ савремене српске државе. 
Данас када се Србија развија, а са њом и наша Ћуприја, 
не смемо заборавити људе који су за слободу и напредак 
те Србије жртвовали све што су имали, своју крв и своје 
животе”, истакао је Јовица Антић.
Данас неко покушава да разруши темеље наших светиња 
на васколиком српском простору, на простору српске Црне 
Горе. Ми желимо да поручимо и са овог места да ће Срби, 
ма где живели, бранити своје светиње исто онако како 
су то чинили јунаци Иванковачке битке пре 215 година - 
наглашава државни секретар Зоран Антић.

“Одбрана части отачаства била је једини циљ и свих потоњих 
родољуба: у Првом и Другом српском устанку, Српско-
турским ратовима, Балканским ратовима и Првом светском 
рату. И да се подсетимо да смо ми, Срби, 1. децембра 1918. 
године своју државност крвљу заливену унели у Краљевину 
Срба, Хрвата и Словенаца. Наш страдални народ створио је 
ту државу, чији се темељи налазе овде и на местима попут 
овог.”
Церемонији су присуствовали представници друштвено-
политичког живота и грађани Ћуприје. Опело иванковачким 
јунацима служио је Рајко Рајковић, свештеник Цркве Светог 
Ђорђа и парох иванковачки. У уметничком делу програма 
наступио је брачни пар Качавенда.

На “Шанчевима на Иванковцу” обележено 215 година од одигравања једне од кључних 
битака Првог српског устанка
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Полагањем посланичке заклетве у Дому Народне скупштине, 
доскорашњи председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић и званично је преузео посланичку функцију. Он ће у 
наредне четири године бити члан новог сазива републичког 
парламента.
Објављујући ову вест на својој Фејсбук страници, Ерић је 
између осталог поручио: “Овим чином наставићу да се још 
више и јаче борим за наш град. Ћуприја заслужује да буде 
центар развоја Поморавског округа и учинићу све да тако и 
буде.”

ЕРИЋ ПОСТАО 
НАРОДНИ ПОСЛАНИК

ЈОВИЦА АНТИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
У наредне четири године општину ће водити дипломирани правник 
Јовица Антић. Овај тридесетшестогодишњак је у протеклом периоду 
обављао функцију општинског правобраниоца. 
Наставићу да водим општину путем који смо трасирали пре седам 
година – рекао је Антић, захваљујући се на указаном поверењу.
Скупштина општине му је дала поврење на предлог новог 
председника парламента Нинослава Ерића. 
“После једног од најбољих изборних резултатa одлучили смо да први 
у Србији подмладимо тим општине, препустивши најодговорније 
функције младима. Очекују нас велики резултати у овом мандату, 
који ће бити круна нашег досадашњег рада”, рекао је Нинослав Ерић. 
Заменик председника општине Јовице Антића у наредне четири 
године биће Владимир Васиљевић, досадашњи већник за спорт, 
културу и туризам, док ће функцију заменика председника 
Скупштине општине обављати Илија Пауновић, који је у протеклом 
периоду био Ерићев заменик на челу општине.
“Од 2013. године до данас Ћуприја је променила свој изглед. Од 
заостале општине створили смо перспективну и респектабилну 
локалну самоуправу, која може бити пример другима како се слогом 
и упорним радом остварују јасни циљеви и визија претвара у дело”, 
рекао је Пауновић.
Конститутивном седницом председавао најстарији одборник 
Славко Цветковић, члан Партије уједињених пензионера Србије. 
Скупштина општине Ћуприја има 37 одборника. Најбројнија је 
листа СНС “Александар Вучић -  За нашу децу” са 30 одборника, 
петоро је из коалиције СПС - ЈС “Ивица Дачић, Драган Марковић 
Палма” и двоје из редова ПУПС-а.

ОФОРМЉЕНО НОВО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Светлана Костић, Бранимир Тазић, Ненад Јовановић, Лепосава Мијушковић и Дејан Бркић нови су чланови Општинског већа 
– утврђено је на конститутивној седници овог органа. На својим позицијама из претходног сазива остали су Ђорђе Нешковић 
и Небојша Милановић.
Већем које уместо десет сада броји девет чланова надаље ће председавати новоименовани председник општине Јовица Антић, 
а раме уз раме са њим као члан локалне егзекутиве биће његов заменик Владимир Васиљевић.
Структура Већа општине Ћуприја претрпела је одређене измене и када је реч о ресорима. Светлана Костић биће задужена за 
урбанизам, Ненад Јовановић бавиће се питањем омладине, док ће послови инспекцијског надзора и просвета остати делокруг 
Ђорђа Нешковића.

Oдржана конститутивна седница Скупштине општине Ћуприја 

Парламентом ће председавати Нинослав Ерић



БРОЈ 32| ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 05

АКТУЕЛНО

РПГ

НЕМАЧКИ “SMP AUTOMOTIVE” НОВИ 
ВЕЛИКИ ИНВЕСТИТОР У ЋУПРИЈИ

Компанија “SMP Automotive” бави се производњом спољних 
и унутрашњих модула за аутомобиле, односно производа 
попут браника, решетки и каросеријских елемената, лајсни, 
спојлера, сунчаних визира, инструмент-табли, унутрашњих 
централних конзола и модула за врата са пратећом 
електриком. Са седиштем у градићу Бецингену у близини 
Фрајбурга, ова компанија, као део “Samvardhana Motherson 
Group”, један је од 20 светских лидера у својој области.

Након годину дана преговора задовољство ми је да вам 
саопштим да је постигнут договор о једној новој великој 
инвестицији у Ћуприји. У Индустријској зони “Добричево”, 
на простору од 28 хектара, произвођач из области 
аутоиндустрије, немачка компанија “SMP Automotive” 
градиће фабрику у којој ће бити запослено 455 наших 
суграђана – изјавио је на конститутивној седници председник 
СО Ћуприја Нинослав Ерић.

Гигант из области аутоиндустрије градиће у Добричеву фабрику у којој ће 
запослење наћи 455 Ћупричана

У најкраћем могућем року кренућемо са потпуном обновом и огромним 
улагањима у болнице у Врању, Пироту, Кикинди и Ћуприји. То су четири нова 
важна места на којима ће почети изградња или реновирање општих болница – 
изјавио је председник Србије Александар Вучић на конференцији за медије.
Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић у интервјуу за Телевизију 
Поморавље још 20. маја открио је да је завршена препарцелизација земљишта 
и поднет захтев за локацијске услове, чиме је заокружен процес за добијање 
грађевинске дозволе за изградњу Интернистичког блока у Општој болници. 
Како је Општина Ћуприја била међу првим локалним самоуправама које су 
предале пројектно-техничку документацију, ћупријска Општа болница самим 
тим биће међу првим установама у којима ће почети реконструкција.
Интернистички блок имаће површину од осам и по хиљада квадратних метара, а 
према пројекту биће изграђен до садашње зграде у којој су одељења Неурологије, 
Офталмологије и Психијатрије. Овај објекат биће повезан са делом болнице где се 
налази ЦТ, како би Општа болница што пре добила нову дијагностичку опрему – 
нови скенер и нови апарат за магнетну резонанцу. Набавка ових машина већ је у 
процедури, и значајно ће допринети квалитету услуга здравствене заштите коју 
Општа болница у Ћуприји пружа грађанима из свих шест локалних самоуправа 
Поморавског округа.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОТВРДИО: 
ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ИНТЕРНИСТИЧКОГ 
БЛОКА У ЋУПРИЈИ
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РПГ

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО 
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Општина Параћин добила је нову 
извршну и законодавну власт. За 
председника општине именован 
је Владимир Милићевић са листе 
“Александар Вучић - За нашу децу”. 
Избор Милићевића за председника 
општине подржало је 38 од 55 
одборника, колико их броји нови 
сазив локалног парламента. На место 
заменика председника општине 
постављен је Милан Симић.
Новоизабрани председник у свом 
првом обраћању јавности истакао 
је да је пред новим руководством 
много задатака, будући да општина 
Параћин по развоју заостаје за 
остатком Србије.
“Индустријску зону Змич учинићемо функционалнијом, јер оваква каква је није довољно велика за озбиљне инвеститоре. То 
ће за нас уједно бити најозбиљнији изазов у наредне четири године - стварање амбијента за унапређење привреде и отварање 
нових радних места. Такође, намерни смо да побољшамо рад Привредног савета и Канцеларије за привреднике, како бисмо 
што боље повезали локалне предузетнике са иностраним партнерима и канцеларијама за привреднике из дијаспоре.”
Милићевић је најавио и реализацију великих инфраструктурних пројеката, те пројеката из области здравства, образовања, 
културе и спорта. Он је нагласио да локална самоуправа у Параћину у претходном периоду није имала добру комуникацију 
са институцијама републичке власти, те да ће ново руководство стога уложити максималне напоре у успостављање што 
квалитетније сарадње са свим министарствима, како би се уз помоћ државе сви зацртани пројекти реализовали у најкраћем 
могућем року.
За председника СО Параћин изабрана је Славица Јовановић, дипломирани правник. Њен заменик биће дипломирани 
политиколог Милош Ђокић, док је секретар локалног парламента правник Драгана Костић. РПГ

ПОМОЋ ФОНДАЦИЈЕ “АНА И ВЛАДЕ 
ДИВАЦ” НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРАЂАНИМА 

су Фондације “Дивац” на овом пројекту и надамо се да ћемо 
са сарадњом наставити и у наредном периоду. Овакав вид 
помоћи од великог је значаја за породице из социјално 
угрожених категорија становништва, нарочито у периоду 
превазилажења кризе изазване коронавирусом - каже 
Слађан Младеновић, секретар Црвеног крста Ћуприја.
Пројекат фондације вредан је 200 хиљада евра, а до сада 
је обезбеђено више од десет хиљада пакета хуманитарне 
помоћи који су дистрибуирани у више од 12 градова Србије. 
Фондација “Ана и Владе Дивац” пројекат реализује у сарадњи 
са невладином организацијом “Група 484” и Амбасадом 
Краљевине Норвешке у Србији.

У оквиру пројекта “Помоћ најугроженијим суграђанима 
у борби са Ковидом-19””, Фондација “Ана и Владе Дивац” 
обезбедила је 573 пакета са основним животним намирницама 
и хигијенским средствима за социјално најугроженије 
грађане Ћуприје. Пакети су намењени одраслима и деци 
са сметњама у развоју, вишечланим породицама са малим 
примањима и оболелима од мултипле склерозе.
За примаоце новчане социјалне помоћи опредељено је 505 
пакета хуманитарне помоћи, док је 17 пакета додељено 
члановима хуманитарне организације “Небеско срце” из 
Ћуприје. Удружењу мултипла склероза Поморавског округа 
достављено је преосталих 50 пакета.
Центар за социјални рад и Црвени крст Ћуприје партнери 

У новом сазиву локалног парламента највише 
мандата има Српска напредна странка, укупно 28. 
14 одборничких места припало је Групи грађана 
“Сигурно напред”, пет Народном покрету “Сви за 
Параћин”, четири одборничка места опцији “Здрава 
прича”. Троје одборника у параћинској скупштини 
има Социјалистичка партија Србије, а једног 
одборника Јединствена Србија.

НАПРЕДЊАЦИ НАЈБРОЈНИЈИ У СКУПШТИНИ

Милићевић: “Исправићемо све грешке претходне власти и допринети развоју Параћина”



пензионера није неопходан услов да се неком одобри 
рехабилитација - наводи директорка Тодосијевић. 
“Од документације је био потребан само пензиони чек и 
попуњена пријава, опционално и медицинска документација. 
Одлучено је да та ставка ове године не буде обавезна 
због епидемије, да пензионери не би чекали у редовима 
код лекара за налаз. Упозорила бих оне са озбиљнијим 
хроничним обољењима да пажљиво бирају бању, да се не би 
десило да оду у лечилиште које је штетно за њих. Дешавало 
се да корисници изаберу бању која је контраиндикована за 
њихово стање па се пре времена врате кући јер им боравак 
тамо не прија. Тако се праве трошкови, а они, наравно, буду 
незадовољни.”
Од укупно 24 бање које су део програма, поморавским 
пензионерима на располагању су Врњачка, Гамзиградска, 
Рибарска бања, два објекта у Сокобањи и бања Селтерс 
у Младеновцу. Пензионери који због епидемиолошке 
ситуације не желе да путују аутобусом већ сопственим 
превозом, трошкове превоза моћи ће да правдају потврдом 
о цени карте издатом на аутобуској станици. 
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БЕСПЛАТАН ОДЛАЗАК У БАЊУ 
ПРЕКО ФОНДА ПИО
Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање сваке 
године објављује оглас за бесплатну бањску рехабилитацију. 
Програмом су покривени трошкови аутобуског превоза и 
смештаја, а прилику да искористи ту погодност ове године 
на нивоу Поморавског округа има 528 пензионера, од чега је 
њих 75 из Ћуприје. 
За одлазак у бању могли су да се пријаве сви они који остварују 
право на пензију код Фонда ПИО или по међународним 
уговорима, под условом да њихова примања не прелазе 27 
775 динара - објашњава Виолета Тодосијевић, директорка 
ћупријске филијале Фонда ПИО. 
“За лица која имају и инострану пензију услов је био да 
примања из Србије и иностранства у збиру не прелазе тај 
износ. Ти корисници су били у обавези да поред пензионог 
чека из Србије приложе и извод из банке за страна примања, 
како би наша служба могла да уради обрачун укупног 
износа.”
Пензионери који желе да се пријаве за бесплатан одлазак у 
бању не смеју имати друга додатна примања поред пензије. 
С друге стране, треба истаћи да чланство у удружењима 

Право на бесплатну бањску рехабилитацију ове године има 75 пензионера из Ћуприје

Према новом правилнику сваки пензионер током периода 
коришћења пензије само једном може отићи на бесплатно 
бањско лечење.
“Интересовање за овај програм је увек велико. По ранијим 
прописима корисници су могли поново да се пријаве за 
одлазак у бању након три године, потом након пет, и то је 
била ситуација у којој смо приметили да се стално пријављују 
једни исти људи. Мислим да је овако много правичније, јер 
ће свако имати прилику да једном о трошку фонда отпутује 
у бању по избору.”  

НОВИ ПРАВИЛНИК  ПРАВЕДНИЈИ

РПГ

“ОЛУЈА” ЈЕ ПОГРОМ СА 
НЕСАГЛЕДИВИМ ПОСЛЕДИЦАМА

и војно ваздухопловство. Колонама са тракторима није био 
дозвољен улазак у Београд, већ само пролазак Булеваром 
Арсенија Чарнојевића. Домове је напустило више од 220 
хиљада Срба, а остало је око 3 200 старих и немоћних, који 
нису хтели или могли да напусте завичај. Документационо-
информациони центар “Веритас” наводи да је, према њиховој 
евиденцији, током “Олује” и после ње погинуо и нестао 1 861 
Србин. 
У новембру 2012. године Апелационо веће Хашког трибунала 
ослободило је хрватске генерале Анта Готовину и Младена 
Маркача кривице за прогон српског становништва из 
Книнске Крајине 1995. године, поништивши првостепену 
пресуду, након чега су пуштени из притвора. Према коначној 
пресуди, операција “Олуја” није била удружени злочиначки 
подухват у циљу протеривања Срба из Книнске Крајине.

Овог августа навршило се тачно четврт века од операције 
“Олуја”, највећег етничког чишћења од Другог светског 
рата наовамо, када је убијено или нестало око две хиљаде, 
а протерано више од 220 хиљада Срба из Книнске Крајине. 
Напад је почео рано ујутро 4. августа 1995. године, а дан 
касније хрватска војска ушла је у готово потпуно напуштен 
и претходно тешко и насумично гранатиран Книн, у којем је 
пре ове акције живело преко 80 одсто Срба - сада их према 
хрватским подацима има око 20 одсто. 
Тако је крајишким Србима једино остављено довољно 
времена да наврат-нанос покупе мало одеће, поседају у 
тракторе и заврше баш онако како им је раније цинично 
поручивао Стјепан Месић: да им од родне земље трагови 
остану једино на обући.
Са територије Републике Српске Крајине кренуо је талас 
избеглица, а на путу ка Србији и Републици Српској 
избегличке колоне су стално нападали хрватска артиљерија 



ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК | БРОЈ 3208

БОРБА ПРОТИВ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ
Стопа незапослености у Србији тренутно је најнижа икада 
- истакао је директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић приликом посете фабрици италијанских 
кухиња “EST CUCINE” у Јагодини, која је преко програма ове 
државне институције запослила 13 радника.
Од недавно сарађујемо са Националном службом за 
запошљавање и драго нам је да смо успоставили партнерски 
однос на дуже стазе и обострану корист, јер смо фабрика 
која расте и развија се. У прилог томе говори и изградња 
новог погона - рекао је Давид Јакшић, извршни директор 
компаније.
“Производњу у Србији покренули смо 2014. године. Већ 
пуних шест година успешно послујемо, а у нашим погонима 
данас је запослено укупно 120 радника. Преко НСЗ радно 
смо ангажовали 12 радника у производњи и једног у 
администрацији, све на период од 36 месеци.”
Коментаришући актуелну ситуацију када је незапосленост у 
питању, Зоран Мартиновић је рекао да упркос неминовном 
утицају епидемије коронавируса на све друштвене токове, 
тржиште рада и запошљавања функционише готово 
несметано, о чему најбоље говоре бројке.

“Према недавно објављеним подацима Републичког завода за 
статистику стопа незапослености у Србији је 7,3 одсто што је 
у рангу европског просека, а најнижа је откада се о томе води 
евиденција у нашој земљи. Управо томе смо и тежили и на 
крају успели, и то у тренутку кад привреда отежано послује.”

По подацима Републичког завода за статистику незапосленост у Србији најнижа забележена 
откада се о томе води евиденција у нашој земљи 

Након двонедељних радова на асфалтирању деонице пута на 
излазу из села Бигреница ка Кованици, овај путни правац 
отворен је за саобраћај. 
Због саме конфигурације терена и клизишта које је у знатној 
мери оштетило постојећу саобраћајницу, радови на овој 
деоници изискивали су детаљну припрему, па је на појединим 
деловима постојећа подлога скинута чак до дубине од метар 
и по како би се спречило даље девастирање и поткопавање 
новог коловозног застора. 
Санирана је деоница пута у дужини од 160 метара, а вредност 
радова је око четири милиона динара - изјавио је Дејан 
Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ “МОЈА ПРВА ПЛАТА”
Током посете фабрици “EST CUCINE” Зоран Мартиновић искористио је прилику да представи и нови програм 
Министарства финансија “Моја прва плата”. Овај програм за циљ има да младима до 30 година који су у евиденцији 
НСЗ, а немају радно искуство, пружи шансу да обављањем плаћене стручне праксе у трајању од девет месеци 
побољшају своје компетенције и на тај начин се у будућности лакше запосле. Планирано је да се у програм укључи 
око десет хиљада младих са средњом и високом стручном спремом, који ће месечно примати 20 000, односно 24 
000 динара, при чему ће њихове зараде финансирати држава.  Пријављивање за послодавце траје до 25. септембра, 
а према Мартиновићевим речима фокус ће бити на послодавцима из приватног сектора, нарочито на онима из 
девастираних општина. 

ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ДЕОНИЦЕ 
ПУТА БИГРЕНИЦА-КОВАНИЦА

“Комплетна деоница пута пресвучена је дуплим слојем асфалта, дебљине 11 центиметара. Урађени су одводни канали са 
асфалтном каналетом, чиме ће бити спречено даље нагомилавање атмосферских и подземних вода. Замењен је комплетан 
одводни канал, уграђене цеви већег промера и затворен процес санације клизишта. У оквиру ових радова урађена је и лепеза 
на прикључењу на пут за Старо село који је недавно асфалтиран.”
Планом активности за текућу годину до краја грађевинске сезоне биће завршени радови у Улици Светозара Милетића и Улици 
Дамјана Максића где је већ урађена кишна канализација, док ће у Сењу бити асфалтирана Ловничка улица.



данима, а часови трају 30 минута”, каже Марина Новаковић, помоћник директора ОШ “Вук Караџић”.
Мере безбедности пре свега се односе на ношење маски, редовну хигијену руку и држање дистанце на коју се полако 
привикавамо . Веома је важно предузимање свих превентивних мера, како би се ученицима омогућио сигуран и безбедан 
повратак у школске клупе – нагласила је Марина Новаковић, напоменувши да је школа набавила дезинфекциона средства.

Треће суботе у августу у целом свету се обележава 
Међународни дан напуштених животиња. Овај дан испрва 
се обележавао 4. априла, али група холандских активиста 
сматрала је да проблем напуштања животиња и недаће са 
којима се суочавају живећи на улици заслужују још један 
датум у календару.
Процењује се да око 75 одсто светске популације паса и 
мачака нема свој дом, те да се могу окарактерисати као 
луталице - било зато што су рођени на улици или зато што 
их је власник избацио.
“Мислим да многи не разумеју значење појма одговорно 
власништво. Ако у својој кући или дворишту чувате неку 
животињу, то са собом повлачи неке обавезе и поштовање 
прописа у које пре свега спадају чиповање, вакцинација 
против беснила и стерилизација”, каже Јасмина Маринковић 
из Удружења за заштиту животиња “Равно-Штит” из 
Ћуприје.
Стерилизација је основно средство за смањење броја 
напуштених животиња јер спречава проблем нежељених 
младунаца са којима власник не зна шта би. Осим тога, 
незванични подаци говоре да се захваљујући стерилизацији, 
коју сада у нашој општини финансира локална самоуправа, 
број уједа паса и мачака луталица у Ћуприји преполовио – 
истиче Јасмина Маринковић.
“Честа дилема власника паса и мачака је да ли женкама треба 
дозволити да се једном окоте пре него што их се стерилише. 

Под нормалним околностима је лепо допустити да се женка 
оствари као мајка, али на тај начин се само доприноси 
пренамножености и стално се вртимо у круг. Ми као 
општина нажалост не можемо себи да приуштимо тај луксуз, 
и зато не смемо бити сентиментални када знамо да је једино 
решење за смањење броја луталица масовна стерилизација и 
уличних и власничких животиња.”
Удружењу за заштиту животиња “Равно-Штит” потребни 
су волонтери који ће помагати у збрињавању уличних 
животиња, али исто тако и удомитељи који ће, уместо да 
купе, кућног љубимца набавити усвајањем. Како истичу 
у удружењу, уколико се одлуче за усвајање удомитељи 
ће добити животињу која је стерилисана, вакцинисана, 
очишћена од паразита и чипована.
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ПРВИ ДАН ШКОЛЕ- ОСМЕХ И МАСКА
Традиционално у ОШ “Вук караџић” пред почетак нове 
школске године одржан је пријем првака. Уз поштовање 
свих мера заштите пријем и свечана прозивка ове 
године обављени су  у школском дворишту.
 Након приредбе прваци су имали прилику да се 
упознају са својим учитељима и обиђу школске 
просторије, како би сутрадан спремни сели у школске 
клупе. Ове године у први разред ОШ “Вук Караџић” 
уписана су два одељења, док су подручна одељења у 
Батинцу, Влашкој, Исакову и Крушару попуњена. 
“Спремно дочекујемо почетак нове школске године. 
Упознати смо са свим новинама које нас очекују и 
припремљени за нови начин рада. Родитељи су били у 
прилици да током лета донесу одлуку да ли ће њихова 
деца похађати наставу у школи или онлајн. Ученици су 
подељени у А и Б групе што значи да долазе различитим 

По подацима Републичког завода за статистику незапосленост у Србији најнижа забележена откада 
се о томе води евиденција у нашој земљи 

УСВОЈИ, НЕ КУПУЈ!
Светски дан напуштених животиња

ИСКОРИСТИТЕ БЕСПЛАТНУ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ
Стерилизација паса и мачака у Ћуприји од прошле године је потпуно бесплатна. Све што је потребно урадити 
да бисте остварили ово право јесте да контактирате Удружење “Равно-Штит”, које ће вас даље упутити на неког 
од ветеринара који обављају ову интервенцију. Имајте у виду само то да је број бесплатних стерилизација у току 
једног месеца ограничен.
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СЕНИОРСКА КОШАРКА У ЋУПРИЈИ 
ПОСЛЕ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ
У Ћуприји се поново игра сениорска кошарка. ОКК 
“Ћуприја”, након 20 година паузе, тражи своје место под 
обручима. Екипа ће се такмичити у Другој српској лиги, 
група Централна Србија. Тренер је Саша Јовановић Лакер, а 
његов помоћник Стефан Радојковић.

“Клуб је до 1999. године носио назив “Морава”. Тада се 
због неких дуговања угасио, а од 2000. са радом је кренуо 

омладински клуб. Другу српску лигу чине две групе по осам 
екипа. Принцип такмичења је такав да се у другом делу 
сезоне укрштају четири првопласиране екипе из обе групе, 
а само најбоља иде директно у виши ранг. У Првој српској 
лиги су тимови из ширег округа и то је већ доста озбиљнија 
прича”, каже Саша Јовановић.
Клубу се недавно обратио бивши играч Вук Поповић, 
власник фирме “Quantox technology” из Чачка, који има 
жељу да финансијски помогне ОКК “Ћуприја” и да у њему 
заврши играчку каријеру. Тим је састављен од играча из 
Чачка, Косјерића, Пријепоља, Београда и Ћуприје.
“Вук Поповић је велики љубитељ кошарке са којим смо сви 
ми играли у истом клубу у неком периоду каријере. Много 
тога доброг је учинио за чачанску кошарку, па је решио да 
помогне и ћупријској сениорској екипи да поново оживи. 
Првенство почиње првог октобра и надам се да ће до тада 
бити одобрено играње утакмица са публиком, јер ће то онда 
бити прави изазов за нас”, поручио је Небојша Зимоњић, 
играч ОКК “Ћуприја”.

Клуб ће финансијски подржавати бивши играч, Ћупричанин Вук Поповић

Враћајући се са Првенства Србије за старије јуниоре и 
шампионата државе за сениоре носећи у рукама прегршт 
медаља, “Моравини” атлетичари у Ћуприју су донели још 
једну велику вест – Алекса Милановић и Алекса Томић 
учествоваће на јуниорској Балканијади у Истанбулу, док 
Мирослав Дукадиновић путује на сениорску Балканијаду у 
румунски Клуж. 
Милановић је најпре у јуниорској конкуренцији освојио 
злато на 3000 метара и сребро на 1500 метара, а затим је 
у окршају са сениорима био сребрни на 3000 метара са 
временом 8 минута, 32 секунде и 34 стотинке, што је његов 
нови лични рекорд. 
Годину дана млађи Томић   на Првенству Србије за старије 
јуниоре зарадио је звање шампиона на 1500 метара и 
вицешампиона на 800 метара, а на Првенству Србије за 
сениоре био је достојна конкуренција старијим и искуснијим 

такмичарима попут Елзана Бибића и 
трку завршио као четврти, уз обарање 
личног рекорда који сада гласи 3 
минута 57 секунди и 70 стотинки. 
Победнички низ “зачинио” је 
повратник након повреде Мирослав 
Дукадиновић, освајањем златне 
медаље на 800 метара и пласманом на 
сениорску Балканијаду.
“Прелазак у Ћуприју био је врло важан 
потез за моју каријеру с обзиром 
да сам атлетику почео да тренирам 
прилично касно. Суштински сам 
дошао у ОАК “Морава” због Драгана 
Здравковића и Снежане Јовановић, 
али морам да истакнем да овде такође 

МОЈИ ТРКАЧИ СУ КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА 
ОАК “Морава” са три представника на Балканијади – потврдио Драган Здравковић

имам одличне услове за тренирање и клубске другаре који ме 
подстичу”, каже Мирослав Дукадиновић.
Откад је наступила пандемија коронавируса довијали смо се 
на различите начине да не прекинемо тренажни континуитет, 
јер је пауза у атлетици врло лоша ствар. Сада сав тај труд 
само полако материјализујемо - каже Драган Здравковић, 
председник ОАК “Морава”.
“Стварно смо постали казнена експедиција за тркаче на 
средњим пругама јер су Алекса Милановић и Алекса Томић 
убедљиво најбољи јуниори у Србији тренутно. Посебно бих 
истакао напредак Алексе Томића, чији је резултат на 1500 
метара једанаести најбољи резултат међу млађим јуниорима 
у Европи. Ове године није било континенталног првенства 
због епидемије, али сигуран сам да ће обојица испунити 
норму за следећу годину.”
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СПОРТ

СВИ КАО ЈЕДАН
Нови стадион, нова управа, нови тренер, нова енергија. Рекло 
би се све је ту за нове успешне подухвате најпопуларнијег 
ћупријског спортског колектива. Током ове сезоне “Морави” 
и “Јединству” у зони “Запад” придружио се “Моравац 2015” 
из Крушара. Велики пријатељи ван терена и љути ривали када 
је у питању борба за бодове. То се показало и на отварању 
првенства када је “Морава 1918” изгубила од “Моравца 2015” 
у Крушару. Председник клуба Владан Ђорђевић каже да је 
то био неочекивани кикс и да су ствари стале на своје место 
већ у другом колу када је у Рековцу поражен домаћи “Левач”. 
Премијера на Градском стадиону била је 29. августа. 
“Морава 1918” дочекала је екипу “Бошњана” из Бошњана 
код Варварина.  Према речима председника клуба Владана 
Ђорђевића, захваљујући локалној самоуправи створени 
су сви услови за постизање добрих резултата. Очекивања 
управе клуба и тренера су се обистинила. Приказана је добра 
игра  и забележена сигурна победа од 3:0.
Новог тренера Маријана Ранђеловића, који има искуства у 
раду са младим играчима, играчи су описали као човека који 
им је донео нову енергију и вратио жељу за надигравањем са 
противником, за гол више. 
“Половичан учинак у прва два кола није био оно што смо 
очекивали. Екипа се уиграва, момци добро раде и надам се 
да у наставку првенства забележимо добре резултате”, рекао 
је Ранђеловић.
Нажалост, нове трибине градског стадиона на премијери 
и у наставку првенства неће бити попуњене навијачима. 
Прописи у условима присуства коронавируса налажу 
одигравање утакмице без присуства навијача, па је 
неформално отварање прошло без публике. Ипак, фудбалери 
првог тима нису први изашли на терен у једној званичној 
утакмици. Пре њих своју првенствену утакмицу у Другој 
кадетској лиги региона Источне Србије одиграли су кадети 
“Мораве 1918”, под вођством тренера Душана Танића. Они 
су у прва два кола забележили обе победе. Тако је било и 
у трећем. Савладана је екипа “Косанице” из Куршумлије, 
резултатом 4:0. 

“То је наша будућност. Ако ме питате за циљеве у овој 
сезони рећи ћу да су они највиши, али не и најбитнији. Рад 
са младима и њихово регрутовање у први тим, односно 
стварање играча из домаћег погона, је најважније за наш 
клуб”, рекао је председник “Мораве 1918” Владан Ђорђевић.
“Морава 1918” наставила је да побеђује своје противнике и 
након победе над екипом “Темнића 1924” у четвртом колу 
засела је на чело зоне “Запад”.  

РАМИЋ ПРЕШАО У НОВИ ПАЗАР
Денис Рамић нови је играч екипе “Новог Пазара”. 
Репрезентативац Србије у футсалу и један од најбољих 
футсалера у нашој земљи у Нови Пазар је као појачање стигао 
из нишког “Калче”, а у изјави за локалну ТВ Нови Пазар 
рекао је да има велика очекивања од наступајуће сезоне.
“Дошао сам као појачање и желим да се прикажем у најбољем 
светлу. Допада ми се што имамо младу екипу у којој су само 
двојица старијих играча. Наишао сам на подршку и зато ћу 
покушати да узвратим давањем свог максимума. Сматрам да 
ће прва футсал лига Србије ове сезоне бити квалитетнија јер 
су се у земљу вратили неки репрезентативци.” 
Двадесетпетогодишњи Рамић пре “Калче” наступао је за 
словеначку “Литију” и крагујевачки “Економац”. Поред њега 
Пазарци су своје редове појачали довођењем свог некадашњег 
играча Андријана Кнежевића, за кога Рамић сматра да ће му 
бити прави саборац у борби за титулу првака. 
Такмичење у Првој футсал лиги Србије почиње 25. септембра, 
а “Нови Пазар” у првом колу дочекује “Врање”. 

Након две дуге године неиграња на свом терену фудбалери “Мораве 1918” дочекали су 
да у трећем колу зоне “Запад” истрче на терен обновљеног градског спортског објекта
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ЈОВАЧКИ ИЗВОР
Прешавши пут од неформалне групе ентузијаста до озбиљне 
организације, Удружење младих “Јовачки извор”, које 
баштини традицију и културу свога села, има само једнан 
циљ - да историју Јовца сачува за нове генерације.  
То подразумева велики рад и посвећеност. Наше 
различитости спојили смо у једно, што се показало 
врло делотворним већ код првих акција, као што је била 
адаптација простора и опремање сеоске библиотеке - каже 
Јелена Јанковић, професорка српског језика и књижевности,  
један од оснивача удружења.
“Прича са сакупљањем књига почела је 2016. године. 
Видели смо да многе установе имају проблема са вишком 
књига, а мањком простора. Код нас је било обрнуто. Ми 
смо обезбедили простор и сада га је требало попунити. Не 
кажем да је наш пример идеалан и свуда применљив, али 
визија и циљ који смо имали на почетку је прави пут за 
излазак из летаргије у којој се налази већина наших села. То 
је квалитетнији живот у руралним срединама”, нагласила је 
Јанковић. 
Она се захвалила свима који су имали слуха и дали подршку 
Удружењу “Јовачки извор” да оствари свој циљ. Наша 
екипа се на делу уверила да је Јовац “живо село”, за шта су 
најзаслужнији млади.

Од неформалне групе ентузијаста до озбиљног удружења младих

Пут до квалитетнијег живота у руралним срединама

МЕДАЉА ВИШЕ НО ГОДИНА
Спорт или уметност? Како год назвали гимнастику, пред 
спретношћу, грациозношћу и непогрешивом прецизношћу 
параћинских гимнастичарки којом изводе захтевне  покрете 
не можете остати равнодушни.Зато не изненађује чињеница 
да већина чланица параћинског гимнастичког клуба има 
више освојених медаља но што има година. Ове шармантне 
даме стидљиво откривају своје досадашње успехе иза којих 
стоје године и сати вредног и преданог рада. Јер сваки спорт 
па и гимнастика све то тражи. Али пре свега, изискује велику 
љубав и веру у себе, а онда и резултати неће изостати - 
сагласне су ове талентоване девојчице.
Иако је дуги низ година гимнастика била под окриљем 
школског спорта захваљујући безграничној упорности 
професорке Љиљане Томић, љубав према ритмици наследиле 
су њене пуленке које данас са великим успехом тренирају 
нешто више од 100 девојчица из Параћина и суседних 
градова.
“Бенефити које гимнастика пружа за телесни развој деце су 
немерљиви. Поред атлетике и пливања, гимнастика је базичан 
спорт и мишљења сам да свака девојчица током одрастања 
треба да прође кроз гимнастику и да се касније определи за 
неки од индивидуалних или колективних спортова. Ритмика 
је спој уметности и спорта и девојчицама пружа могућност да 
развију координацију кретања, музикалност и креативност, 
и то је заправо оно што их највише привлачи”, наглашава 
Марија Ђорђевић, тренер Гимнастичког клуба Параћин. 
Ритмичка гимнастика препоручује се девојчицама већ од 
четврте године јер у великој мери доприноси њиховом 
правилном расту и јачању мускулатуре - каже Сандра 

Стефановић, тренер најмлађе групе гимнастичерки. 
“Веома је важна подршка коју им пружамо и поверење и 
пријатељства која међусобно граде. Како у гимнастици 
постоје различити нивои, свака од њих себи може да пронађе 
категорију која јој одговара. Оно што је најважније, деца 
усвајају добре и здраве навике, а редовним доласком на 
тренинге и марљивим радом све може да се постигне.”
Иако је због пандемије коронавируса њихов тренажни 
процес знатно измењен јер већину тренинга одржавају на 
отвореном, то никако није умањило њихову жељу да већ на 
наредном такмичењу оправдају епитет најбољих. Јер како 
нам рекоше, на полицама још увек има места за нове медаље.

Параћинске гимнастичарке нижу успехе
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ИВАН ЂУРЂЕВИЋ ТРЕЋИ У 
РЕПУБЛИЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На државном Првенству Србије из математике ученик ћупријске Гимназије 
Иван Ђурђевић освојио је треће место. 
Национална смотра најбољих математичара ове године због епидемије 
коронавируса одржана је у регионалним центрима, а резултате је након 
прегледања тестова објавила централна комисија у Београду.    
Ученик професорке Милице Цветковић, Ђурђевић је на такмичење у Крагујевац 
стигао као најбољи у Поморавском округу, а протекле школске године у своју 
биографију уписао је и прво место на окружном такмичењу из физике, хемије 
и француског језика.
Иако страствени љубитељ природних наука међу којима се помало издваја 
хемија, Иван Ђурђевић, који ће ускоро поћи у други разред ИТ одељења 
Гимназије, не запоставља ни ваншколске актиности. 
Завршио је Музичку школу “Душан Сковран” на смеру саксофон и тренутно 
свира у градском оркестру, игра у градском културноуметничком друштву и 
тренира рукомет.      РПГ

КРАТКА ПРИЧА ЋУПРИЈСКЕ 
НОВИНАРКЕ ОБЈАВЉЕНА У НЕМАЧКОЈ
Драгица Матејић Шредер, књижевница српског порекла која 
живи и ради у Немачкој, недавно је објавила 31. антологију 
поезије и прозе у издању Југословенско-немачког културно-
уметничког друштва из Хилдена. Међу радовима укупно 
65 аутора из целе Европе нашла се и кратка прича “Одело”, 
ћупријске новинарке Јасмине Бранковић.
Реч је о афирмисаним и неафирмисаним писцима песама, 
бајки и кратких прича које ја лично познајем и чији рад 
пратим. Грађу за збирке прикупљам на разне начине, понекад 
чак нешто што ми се допадне преузмем са Фејсбука, као што 
је то био случај са причом Јасмине Бранковић - објашњава 
Драгица Шредер.
“Ја цео живот пишем, а у Немачкој живим од 1973. године. На 
наговор мог сада већ преминулог супруга Херберта који је 
био Немац а у души већи Србин од мене, 1995. сам основала 
Југословенско-немачко културно-уметничко друштво у 
граду Хилдену. Отада приређујем двојезичне збирке, у 
којима се поезија и проза објављују на немачком и српском 
језику, а најновија носи назив “Дечија радост”.

Драгица Матејић Шредер рођена је 1948. године у Милошеву 
код Јагодине. Књижевношћу се званично бави од 1996. и 
до данас је објавила 14 својих књига. Добитница је бројних 
литерарних награда, а њени радови део су многих антологија. 
У Хилдену често организује књижевне вечери које окупљају 
поете и прозаисте са простора бивше Југославије, али и из 
других европских земаља.
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ПРОБЛЕМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРЕПОЗНАТИ
У Србији се саветницима при школским управама и 
путем СОС телефона годишње пријави око 840 случајева 
вршњачког насиља, од чега 10 одсто чине тешки случајеви 
који укључују психичко злостављање, физичко злостављање, 
документовање насилничког понашања у форми видео 
материјала и његово објављивање на интернету. Према 
резултатима анкете коју је служба заштитника грађана 
спровела међу ученицима, 88 одсто анкетираних основаца 
изјавило је да је имало непосредно или посредно искуство 
са вршњачким насиљем, а исто је изјавило 60 одсто 
средњошколаца. На ову статистику надовезује се податак 
Групе за заштиту од насиља и дискриминације у оквиру 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
да је само у протекла три месеца готово половина ђачке 
популације више од једном доживела неки облик вршњачког 
насиља. 
О вршњачком насиљу говоримо када једно или више деце 
намерно узнемирава, напада или на неки други начин 
малтретира друго дете. Може бити физичко, психичко, 
социјално, сексуално, дигитално. Јавља се у све млађем 
узрасту, из године у годину поприма све бруталније облике 
и може трајно да обележи или чак уништи нечији живот. 
Дешава се углавном у школи, јер је школа погодан полигон за 
испољавање проблематичног понашања због истовременог 
присуства великог броја ученика на истом месту, а самим 
тим мноштва контаката и међусобних односа.
Показало се да је међу ђацима најзаступљеније вербално 
насиље, које уједно најмањи проценат њих препознаје као 
недопустив облик комуницирања са другом особом: вређање, 
оговарање, давање погрдних имена, исмевање. Следи 
физичко насиље које је чешће код дечака и обухвата  гурање, 
обарање на земљу, шамарање, тучу односно пребијање, 
отимање новца за ужину или личних ствари, уништавање 
књига и школског ранца. Ту је, затим, психолошко насиље 
које се манифестује кроз преке погледе, праћење, уцену, 
застрашивање, претње и слање узнемирујућих СМС порука. 
Социјално насиље је чешће код девојчица и одликује 
га избегавање, игнорисање, искључивање из друштва, 
сплеткарење, измишљање и ширење ружних трачева. Оног 
момента када наступи пубертет “на сцену” ступа сексуално 
насиље које представља вулгарно добацивање, непристојно 
и непримерено додиривање по интимним деловима тела, а 
коме су у много већој мери изложена женска деца. На све то 
у 21. веку, као добу информационих технологија, надовезује 
се дигитално или сајбер насиље које се неретко укршта са 
другим облицима злостављања, а можемо га препознати у 
виду вербалних напада на интернет форумима и друштвеним 
мрежама, снимања без нечијег пристанка, објављивања 
и дељења снимака путем друштвених мрежа и мобилних 
апликација.

У вршњачком насиљу по правилу учествују три стране. 
Насилник је особа која се насилно понаша и која изазива 
насиље. То су агресивна деца која имају проблеме са 
родитељима и наставницима, углавном имају лоше оцене у 
школи, а теже да на овај начин привуку пажњу на себе јер 
уживају у томе да их се други плаше. Жртва је особа над 
којом се врши насиље, углавном због неке њене особине 
коју насилник опажа као непожељну или слабост. Профилу 
жртве одговарају тиха и повучена деца, ситније грађе, која се 
од вршњака издвајају по изгледу, интелигенцији, музичком 
укусу, неталентованости за спорт или пак отежаној 
друштвеној уклопивости. У случајевима вршења насиља 
никако не треба заборавити посматраче као сведоке насилног 
чина, јер од њихове реакције понекад може зависити даљи 
развој спорне ситуације. Уколико су незаинтересовани или 
уплашени остају неми чиме се продужава агонија жртве, 
ако реагују и пријаве виђено могу допринети разоткривању 
насилника, а у најгорем сценарију могу одлучити да се 
придруже насиљу и постану саучесници.
Надлежни у образовном систему непрестано истичу да 
ученици који трпе насиље то треба што пре да пријаве особи 
од поверења. У већини случајева жртве се поверавају својим 
пријатељима вршњацима, али тиме не могу да добију ништа 
друго осим саосећања. Кључно је важно насиље пријавити 
неком ко заиста може да помогне и пружи заштиту - по 
могућству родитељима, педагогу или психологу, разредном 
старешини или било ком другом наставнику.
Образовни систем и породица су две најбитније карике од 
којих зависи правовремено уочавање и сузбијање вршњачког 
насиља, чему умногоме доприноси едукација родитеља 
и кадра који дирекно ради са насилницима и жртвама 
насиља. У ширем контексту њима у помоћ треба да притекну 
центри за социјални рад и полицијски органи, јер је поред 
освешћивања проблема санкционисање насиља неопходна 
мера, како се не би послала порука   да је оно допуштено или 
чак пожељно. 

ПРИЈАВИТЕ НАСИЉЕ
За пријаву насиља доступан је СОС телефон у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Намењен је деци, родитељима и наставницима који желе да пријаве насиље  0800 200 201. 
Активан је и СОС телефон за децу и младе: 0800 123 456
На овај начин можете ступити у контакт са дежурним професионалцима који могу да пруже 
подршку и помоћ.

РПГ

Непознавање појма вршњачког насиља и свих његових облика један је од главних разлога што му 
се касно стаје на пут, углавном на неадекватан начин

“У ТОЛЕРАНЦИЈИ ЈЕ МОЋ - УДРУЖЕНО ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА” 
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
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Због пораста броја случајева вршњачког насиља на подручју 
Поморавског округа у школској 2019/20 години, Школска 
управа иницирала је састанак коме су присуствовали 
директори и стручни сарадници из свих школа, представници 
центара за социјални рад, здравствених установа и Полицијске 
управе. Циљ састанка је била анализа тренутног стања и 
израда плана активности за спречавање насиља, који ће потом 
сви чиниоци спровести у складу са својим ингеренцијама.
Тим за спречавање дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања у Техничкој школи у Ћуприји реализовао 
је програм који обухвата информисање ученика о врстама и 
облицима насиља, као и обуку вршњачког тима за медијацију 
односно посредовање у сукобима.
“Вршњачки тим формиран је од представника из сваког 
одељења по принципу добровољности, а ја као сертификовани 
едукатор за медијацију сам водила њихову обуку све док нас 
у томе није прекинула пандемија коронавируса. Ове школске 
године наставићемо са обуком, јер је улога вршњака-посредника 
врло важна у сузбијању насиља. Деци је у тинејџерском добу 
најбитније шта мисле њихови вршњаци. Баш зато што говоре 
истим језиком и међусобно се најбоље разумеју, ту енергију 
и спремност да се једни другима нађу треба максимално 
искористити”, наглашава психолог Слободанка Илић, стручни 
сарадник у Техничкој школи. 
Према Протоколу о заштити ученика од насиља, који је 
базични документ за ову област,  вршњачко насиље се 
разврстава на три нивоа, зависно од степена тежине извршеног 
дела. Проблеме на првом нивоу углавном решавају одељењске 
старешине, које по потреби контактирају родитеље и укључују 
вршњачке медијаторе. У случају насиља другог нивоа активира 
се Тим за спречавање дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања, као и представници наставника, један 
представник Савета родитеља, један ученик, директор школе 
и школски полицајац. Код насиља трећег нивоа, било да је 
вршњачко, насиље родитеља над децом или над запосленима 
у школи, обавезно је обавестити Школску управу и јавног 
тужиоца – објашњава Слободанка Илић.
“Сви заједно вршимо рекапитулацију спорних догађаја да би 
се одредио ниво насиља, а онда се предлаже план заштите у 
који су укључени жртва насиља, насилник и њихови родитељи, 
и прати се његова реализација. Прошле године имали смо 
неколико случајева насиља другог нивоа, али нажалост и један 
случај насиља на трећем нивоу, где смо морали да прибегнемо 
најстрожој казни, а то је искључење из школе.”

“Само смо се шалили”
Према речима стручњака, у Техничкој школи има свих 
облика вршњачког насиља осим сексуалног. Приметно је 
да преовладава психичко насиље, јер већина ученика нема 
довољно развијену свест о тежини онога што су изговорили. 
“Они не схватају да је псовка, ружна реч, називање погрдним 
именима, повишен тон - све насиље. Већина ученика (па и 
родитеља) насиљем сматра само физичко, а ја деци кажем: 
“Кад год се неко лоше осећа  због онога што сте ви урадили 
у односу на њега - ви сте починили насиље”. Они обично 
хоће да минимизирају то што раде, па углавном кажу да су се 
шалили или да су били изазвани. Често су и родитељи склони 
правдању поступака своје деце када она нису у праву, па тада и 

сами реагују на агресиван начин, али им свима морате ставити 
до знања да не постоји оправдање за насилничко понашање.”, 
изричита је Слободанка Илић.
Министарство просвете је током ванредног стања послало 
школама допис упозорења на појачану појаву дигиталног 
насиља. С обзиром на чињеницу да деца и млади пуно времена 
током дана проводе користећи мобилне телефоне и рачунаре, 
што се у периоду изолације само интензивирало, овакав развој 
ситуације био је логична последица. 
“И овде је проблем то што ученици слање увредљивог СМС-а 
или увредљивог коментара на интернету, па чак ни претњу 
у виртуелној комуникацији не схватају као насиље. Код нас 
тога на срећу није било, или барем ја са тим нисам упозната. 
Ипак, ја сам ученицима послала на мејл једна пригодан текст о 
дигиталном насиљу како бисмо спречили његову појаву током 
наставе на даљину, а касније сам у школи са њима одржала 
превентивне радионице на ту тему.”

Санкције за насиље ван школе
У јулу ове године објављена је корекција Протокола о 
заштити ученика од насиља, која се односи на обавезу 
школе да се такође бави насиљем које је ученик извршио ван 
школе. Поздрављајући дуго прижељкивану новину која ће 
омогућити надлежност за реаговање на инциденте који се десе 
ван школске зграде и дворишта, психолог Техничке школе 
објашњава зашто се у случајевима вршњачког насиља група 
устремљује на појединца.
“Деца имају склоност да се удружују против једног које ја 
зовем “слаба јединка”. То је оно дете које због свог става, 
карактера и структуре личности има веће предиспозиције да 
постане жртва насиља. Вршњаци умеју да буду врло сурови 
и да га шиканирају и злостављају. Имали смо пре пар година 
један такав случај који смо врло успешно решили. Умешани 
ученици нису искључени из школе, али им је изречена казна 
наставничког већа у виду јединице из владања, а потом се 
интензивно разговарало и радило и са њима и са њиховим 
родитељима, све док нису променили понашање.”

Правдање као лоша услуга
На сузбијању насиља су ангажовани сви у школи - од помоћног 
особља, преко наставника, психолога, секретара и директора 
школе. Сви у том ланцу имамо дефинисане улоге и трудимо 
се да до тога не дође. Насиља одувек има и увек ће га бити, 
али мислим да деца виде нашу чврсту намеру да му станемо 
на пут, јер је наставни процес тако организован да школа буде 
безбедно место за њих и стално им се предочава да имамо 
нулту толеранцију на насиље – закључује наша саговорница.
“Родитељи не схватају да штитећи дете од последица његових 
поступака који су друштвено и морално неприхватљиви 
њему чине лошу услугу. Зато је на нама да променимо ставове 
родитеља и да њихов васпитни стил модификујемо тако да 
децу науче толеранцији према различитостима, поштовању 
својих и туђих ставова. Превенција је ту врло важна, можда 
чак важнија него интервенција. Ја медијацију доживљавам 
као чаробни штапић: у највећем броју случајева када сам 
посредовала у сукобима, то се успешно завршавало већ након 
једног или два разговора са ученицима.”

КАД СЕ НЕКО ЛОШЕ ОСЕЋА ЗБОГ ТОГА ШТО 
СТЕ МУ УЧИНИЛИ, ПОЧИНИЛИ СТЕ НАСИЉЕ
Вршњачко насиље је појава која постоји откада постоји школа, али је нажалост прошле школске године 
било у порасту у читавом Поморавском округу – каже психолог Слободанка Илић
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ПРЕДЛОЗИ ГРАЂАНА ЗА НАГРАДЕ 
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ 
ЋУПРИЈА 2020.
Организациони одбор за обављање послова у вези са организовањем 
и обележавањем Дана општине Ћуприја упутио је позив 
појединцима и институцијама са територије општине Ћуприја да 
доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда 
појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у 
појединим областима друштвеног живота.

Признања и награде биће додељене 13. октобра на свечаној седници 
поводом Дана општине Ћуприја.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем доставити Савету за 
кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја преко 
писарнице Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13 Октобра бр. 
7 нajкaсниje до петка 30.септембра до 12 часова.


