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Пре четири године на киосцима се појавио први број часописа “Поморавски гласник”. 

У ери електронских медија, брзих информација, кратких реченица и гомиле фотографија, редакција 
Телевизије Поморавље одважила се да своју медијску породицу освежи и штампаним издањем. 

Храброст или лудост...било како било, за кратко време локални месечни часопис постао је сведок важних 
догађаја, а видео записи преточени у слику и речи добили су своје верне читаоце. 

Све док је оних који ће са нестрпљењем чекати нови број “Поморавског гласника”, предлагати теме и 
правити колекцију штампаних вести из града на Великој Морави, ми ћемо наставити да истрајавамо у 
идеји да неким будућим генерацијама оставимо овакво новинско штиво, као подсећање да писани медији 
ипак имају посебну вредност.

Видимо се на киосцима!



Крсну славу општине Ћуприја и градске цркве, Ђурђевдан, својим присуством увеличао је владика пожаревачко-браничевски, 
др Игнатије Мидић. Свечано дочекан од стране целокупног свештенства Цркве Светог Ђорђа и већег броја верника, Његово 
преосвештенство служио је ускршњу свету архијерејску литургију. Након тога, како обичај налаже, сечен је славски колач, а 
владика је у кратком обраћању окупљенима честитао празник.
На дан крсне славе званично је именован и нови старешина Цркве Светог Ђорђа, свештеник Рајко Рајковић. 
У току је васкршња Светла седмица, данас је Свети Георгије - слава наше цркве, владика служи свету архијерејску литургију. 
Троструки је празник у нашем граду, тако да није могло да буде свечаније и лепше – истакао је нови старешина ћупријске 
цркве.

За љубав коју указују цркви Христовој, посебно се залажући за добробит Цркве Светог Георгија у Ћуприји, епархија 
браничевска на предлог свештенства овог храма доделила је посебна признања. 
Орден апостола јеванђелисте Луке првог реда добила је Општина Ћуприја, а признање је уручено председнику СО Ћуприја 
Нинославу Ерићу. Високо признање епархије браничевске, орден апостола јеванђелисте Луке другог реда добили су Алекса 
Томић из Батинца и Душан Манић из Ћуприје.
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АКТУЕЛНО

ОПШТИНА ОДЛИКОВАНА ОРДЕНОМ 
СВЕТОГ ЛУКЕ ПРВОГ РЕДА

Владика Игнатије посетио Ћуприју

РПГ

На дан крсне славе именован и нови старешина Цркве Светог Ђорђа

РПГ

Улица Рада Симоновића добила је нови изглед. Пешачка зона између Гимназије и Занатског дома, све до улице 
Анђе Ранковић поплочана је гранитним коцкама, украшена модерном фонтаном, зеленилом, клупама и новом 
декоративном расветом. Како је и најављивано, овај венац сада носи име академика Драгослава Михаиловића. 
Радове је финансирала локална самоуправа и они су увод у комплетну реконструцију центра града. 

УВОД У НОВИ ИЗГЛЕД ЦЕНТРА ГРАДА
Завршена реконструкција Улице Рада Симоновића

Пешачка зона сада носи име академика Драгослава Михаиловића
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И НАДАЉЕ ЋЕМО ПОДРЖАВАТИ 
ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Делегација Helvetas Swiss обишла Ћуприју

Општину Ћуприја посетили су представници невладине 
организације “Helvetas Swiss Intercooperation SRB”. 
Делегација на челу са директором Александером Грунауером 
у Ћуприји се обрела поводом успешне реализације пројекта 
од јавног значаја “Директно укључивање грађана”, у 
чијем је суфинансирању учествовала заједно са локалном 
самоуправом. 
У оквиру овог пројекта, који је проистекао из програма 
“Реформа пореза на имовину” Швајцарске агенције за развој 
и сарадњу, средствима прикупљеним од наплате пореза 
финансијски у општини Ћуприја новим мобилијаром 

за дечија игралишта опремљени су парк на Славији и у 
Мијатовцу. 
Парк на Славији, поред Моравског парка највећа је зелена 
површина у граду. Староседеоци Треће месне заједнице 
кажу да је изграђен 60-тих година прошлог века и да се до 
данашњих дана његов изглед није значајно мењао. У оквиру 
пројекта „Директно учешће грађана“ за реализацију пројекта 
„Спортски и забавни садржаји у Славијанском парку“ 
опредељено је 200 хиљада динара док је за исте намене око 
500 хиљада динара опредељено за нове дечје справе у парку 
у Мијатовцу.

РПГ

БЕСПЛАТНО ОДНОШЕЊЕ 
КАБАСТОГ ОТПАДА У ГРАДУ

Веће Општине Ћуприја усвојило је предлог расподеле средстава удружењима грађана за пројекте и програме од јавног интереса, 
према коме ће четири пројекта бити финансирана са укупно 621 344 динара.
Према предлогу комисије, који је једногласно потврдило Општинско веће, буџетска средства намењена пројектима од јавног 
интереса додељена су Учитељском друштву општине Ћуприја за пројекат “Припремна настава-математика” (221 000 динара), 
Удружењу гљивара и љубитеља природе „Горун“ за пројекат “Попис ретких и заштићених врста гљива са изложбом гљива” 
(136 300 динара), Удружењу грађана “Равно-Штит” за пројекат “Одговорно власништво – мој пас, обележен, вакцинисан и 
стерилисан” (181 044 динара) и Општинском одбору СУБНОР-а за истоимени пројекат (83 000 динара).

Екипе фирме „Пор, Вернер и Вебер“ бесплатно ће у наредне две године једном недељно односити кабасто смеће са предвиђених 
локација у граду. Ова услужна делатност верификована је уговором који су у општини Ћуприја потписали Јовица Антић, 
председник општине Ћуприја и Ненад Антић, регионални директор компаније „Пор, Вернер и Вебер“ ДОО Ниш. 
Уговор о донацији предвиђа две ствари. Једна је одношење кабастог отпада на територији општине Ћуприја, а друга је 
постављање наменских контејнера запремине седам кубних метара на четири локације у граду, који ће искључиво бити 
намењени за одлагање кабастог отпада, уређаја, апарата, старог намештаја и за прикупљање биоотпада. Компанија „Пор, 
Вернер и Вебер“ је у циљу побољшања услуга које пружа крајњим корисницима од почетка године у куповину механизације и 
нове контејнере уложила преко 200 хиљада евра. Треба напоменути да је само вредност новог камиона за изношење смећа око 
150 хиљада евра, а од почетка године у замену више од 200 контејнера у граду уложено је око 50 хиљада евра – истакао је Ненад 
Антић, регионални директор ПВВ ДОО Ниш.

РПГ

ПОДРШКУ ДОБИЛА 4 ПРОЈЕКТА
Завршен конкурс локалне самоуправе за финансирање пројеката грађана
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ДРУШТВО

РПГ

РПГ

захваљујући програму “Моја прва плата” на различитим 
пословима ангажовано 11 лица. 
“Прошле године смо започели велику инвестицију која ће 
ове године бити комплетирана. Приводимо крају радове 
на проширењу производних капацитета фирме на хиљаду 
квадрата, а до краја године биће изграђено додатних две 
хиљаде квадрата производних погона, што са собом повлачи и 
отварање нових радних места. Очекујемо да у наредних шест 
месеци до годину дана запослимо још 30 до 40 нових радника. 
Фирме “Тестерал”и “СТС груп” до сада су у више наврата 
користиле различите програме ангажовања радника преко 
НСЗ, а веома смо задовољни новозапосленим радницима 
у оквиру пројекта “Моја прва плата”. Поред ових програма, 
фирма “Тестерал” сваке године расписује и конкурс за доделу 
стипендија студентима Машинског факултета који ће након 
завршених студија моћи да рачунају на место у овој успешној 
компанији”, истиче директорка Сања Станимировић. 

У циљу промоције виртуелног Сајма запошљавања и 
програма усмерених ка подстицању запошљавања и стварања 
повољног пословног амбијента, директор Националне службе 
за запошљавање Зоран Мартиновић обишао је производне 
погоне фирме “Тестерал” у Јагодини. “Велико је задовољство 
видети да у доба пандемије постоје компаније које су стабилне 
и које и у овим отежаним условима бележе раст у производњи 
и које не само да не отпуштају него и запошљавају нове 
кадрове. Тржиште рада у Србији је стабилно, а наш главни 
циљ је да смањимо број лица која се налазе на евиденцији 
незапослених, те се надамо да ће предстојећи виртуелни 
Сајам запошљавања значајно утицати на то - истакао је овом 
приликом директор Националне службе за запошљавање. 
“Ово је први виртуелни Сајам запошљавања и надамо се 
да ће бити успешан као и сви досадашњи сајмови које смо 
организовали и одржавали у стандардном облику. Потребу 
за запошљавањем нових радника до сада је исказало 
70 послодаваца који су огласили око 2 800 слободних 
радних места. Могућност да се укључи у комуникацију са 
послодавцима и на овај начин пронађе запослење имаће око 
7 500 незапослених лица. До сада је на пређашњим сајмовима 
запошљавања које је НСЗ организовала учествовало преко 
1900 послодаваца. Имали смо преко 60 хиљада лица која су 
присуствовала сајмовима, а њих 13 300 пронашло је посао.”
Фирма “Тестерал” је породична фирма и већ две денеције слови 
за једног од највећих произвођача и увозника алуминијумске 
и ПВЦ столарије у земљи. Сања Станимировић, генерални 
директор фирме “Тестерал” истиче да је прошла година 
била једна од успешнијих година за ову компанију, те да је 

ВИРТУЕЛНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

“Када спасиш један живот, онда си херој. Када спасиш стотине живота, онда си медицинска сестра.”

Међународни дан медицинских сестара се у целом свету сваке године обележава 12. маја у спомен на рођење Флоренс 
Најтингејл, зачетнице модерног сестринства као признате професије. За разлику од претходних година, ученици Медицинске 
школе свој празник обележавају у измењеним условима, па је тим поводом организована акција мерења крвног притиска и пулса 
пролазницима које су затекли у централном градском парку. 
Привилегија је бити здравствени радник, јер сте у прилици да помогнете човеку и учините добро дело. То је један од главних 
разлога зашто смо се одлучили да ово буде наш животни позив - сложили су се ученици ћупријске Медицинске школе.
„Пандемија коронавируса утицала је на то да у већој мери сагледамо значај медицинских сестара и техничара и тежину овог 
позива. Медицинске сестре су главна спона између пацијената и лекара и имају једну јако важну улогу у здравственом систему”, 
каже Марија Петровић, организатор практичне наставе медицинских сестара-техничара.

ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
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НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ДИПЛОМАЦА 
ОВЕНЧАНА НАГРАДАМА
Није ништа чудно нити је први пут да ученици Школе за музичке таленте 
освоје све награде на неком од многобројних такмичења на којима наступају. 
Заједница балетских и музичких школа Србије сваке године окупља најбоље 
што ова земља има, а популарни Таленти су увек у врху. Њих четрдесеторо, сви 
који су били пријављени за наступ, освојили су два лауреата, 26 првих награда, 
10 других и две треће. 
“Успех добија на тежини ако се има у виду чињеница да је у пандемијској 
години било веома тешко организовати рад са децом, нарочито ако се има у 
виду чињеница да је Школа за музичке  таленте интернатског типа и да ученици 
долазе из свих крајева Србије”, нагласила је директорка школе Данијела Јовић. 
Она је истакла је да је ово прво такмичење од појаве короне организовано у 
директном контакту са осталим ученицима и пред комисијом. 
Протекла и ова година су биле изузетно тешке и за ученике и за наставнике. 
Поштовање епидемиолошких мера и организовање наставе музике на 
даљину није било лако. Подсећам да је наша школа интернатског типа и да поред музичке имамо и наставу из основних 
предмета. Ипак, све смо то превазишли без већих потешкоћа и полако завршавамо ову школску годину, коју ћемо крунисати 
дипломским испитима наших ученика у концертној сали ШОМО “Душан Сковран”.” Школа за музичке таленте ове године има 
12 дипломаца”, нагласила је директорка Јовић.
Она је подсетила да предстоји и упис нових ученика у Школу за музичке таленте. 
“Због немогућности припреме и тестирања кандидата током читаве године, овога пута сви који желе да се друже са нама су 
добродошли. Пријемни испит је крајем јуна”, рекла је директорка Данијела Јовић.
И поред свих околности које је са собом донела пандемија корнавируса, у школи је успешно реализован и план улепшавања 
школске зграде и околног простора. Уз помоћ локалне самоуправе изграђен је тротоар и паркинг простор уз улицу. Средствима 
Министарства просвете замењена је столарије на предњем делу школе и реновиран је хол. Директорка Јовић очекује да ће 
пројекти за завршетак радова замене столарије на задњем делу школе добити наклоност ресорног министарства. Школа ће 
својим средствима омогућити наступ ученицима на такмичењу у иностранству, а Министарство културе одобрило је средства 
за пројекат осликавања мурала на зиду изнад главног степеништа у холу школе.  

НЕ ВРАЋАЈУ СЕ КУЋИ БЕЗ НАГРАДЕ

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије ученица трећег разреда хармонике Александра Исаиловић 
освојила је другу награду.
На интернационалној манифестацији “Дани хармонике” у Смедереву у А категорији Емилија Живковић је проглашена за 
лауреат, а две награде у Б категорији припале су Александри Исаиловић и Милици Јевтић.
Уследио је 64. Фестивал музичких и балетских школа Србије, са кога су се са првом наградом вратили Александра Исаиловић 
(хармоника), ученица професорке Александре Жугић Лена Антић (клавир), ученик професора Марка Миловановића Вукашин 
Петровић (саксофон) и квинтет хармоника под диригентском палицом Соње Станковић.
Саксофониста Вукашин Петровић освојио је затим прву награду на 26. Републичком такмичењу камерне музике дувача, 
клавира и певача, одржаном у Београду. Петровић је био најбољи у својој категорији са убедљивих 99,25 поена.
Низ је заокружен на овогодишњем онлајн издању Фестивала класичне музике “Орфеј” за солисте на хармоници и камерне 
ансамбле, где је у јакој конуренцији прво место припало Александри Исаиловић, а друго место Виктору Ракићу. 

Инструменталисти Школе за основно музичко образовање “Душан 
Сковран” у протеклих пар месеци побрали су чак шеснаест 
награда у конкуренцији солиста и оркестара, учествујући на  шест 
такмичења републичког и интернационалног карактера.
Најпре су на Интернационалном фестивалу “Вива хармоника” у 
Алексинцу прве награде у појединачној конкуренцији освојиле 
ученице професорке Соње Станковић Александра Исаиловић, 
Емилија Живковић и Милица Јевтић, као и Виктор Ракић у класи 
професора Богдана Савића, а затим је најбољи у категорији камерних 
ансамбала био квинтет “Мали чаробњаци” у саставу: Александра 
Исаиловић, Емилија Живковић, Милица Јевтић, Теодора Петровић 
и Тадија Ћирић. 

Победнички низ “Сковранових” такмичара на републичким и међународним фестивалима

Школа за музичке таленте у новом руху дочекује завршетак школске године

РПГ
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На шест смотри освојено чак 16 награда у конкуренцији солиста и камерних састава 



Медаковића, од заборава је спасио дело “Потрага за украденом 
историјом” о аустријско-немачкој пљачки српских архива 
и извештај “Тајна информација о снази и стању кинеске 
државе” који је написао Србин, оснивач руске тајне службе, 
гроф Сава Владиславић. 
Поклонио је пет хиљада књига библиотеци манастира 
Свети Прохор Пчињски. Набрајање његових подухвата би 
потрајало, 
Остаће у сећању као врхунски правник, уредник и писац 
многих књига, ерудита и човек широког духа, који је својим 
знањем, мудрошћу, човечношћу и стрпљењем инспирисао 
своје сараднике.

СЕЋАЊА ПРИЈАТЕЉА
Докторка Светлана Николић Павловић добро се сећа свог 
друга из Гимназије и каже да се још тада издвајао својим 
знањем и интересовањима. 
“Био је веома активан у сваком погледу. На часовима 
вредан и пун знања, увек вољан да помогне својим 
друговима. Био је председник одељењске заједнице и члан 
Омладинске организације. Истицао се својим лидерством и 
иновативношћу која је пленила. Одмах се видело да ће бити 
велики човек и научник”, рекла је др Николић Павловић. 
Колико је дело Владимира Давидовића важно за Ћуприју 
и Србију уопште говорио је др Владан Вукчевић, професор 
на Медицинском факултету у Београду. Он је рекао да је 
Владимир Давидовић био један он најумнијих Ћупричана. 
“Код њега смо ишли по савет, по праву реч. Важно нам је било 
његово мишљење. Истицао се својим знањем и скромношћу. 
Из њега је зрачила топлина.”
Најбољи познавалац дела Владимира Давидовића је новинар 
Вечерњих новости Борис Субашић. “Значај Владимира 
Давидовића за правну науку, за историју и културу Србије 
је немерљив”, рекао је Субашић. Иза тог, на први поглед 
чиновничког лика, стајао је човек невероватне ерудиције, 
духовитости, истраживачког духа, менталне снаге и 
неописиве жеље да Србији врати оно што су многи мислили 
да је нетрагом отишло током њене бурне историје”, рекао је 
Субашић. “Важно је да знамо где се налази наша баштина, 
да није изгубљена”, цитирао је Владимира Давидовића Борис 
Субашић.
Осветљавању лика и дела Владимира Давидовића 
присуствовали су гости из друштвеног, научног и уметничког 
живота Ћуприје. Многи од њих су се после дужег времена 
поново обрели у свом родном граду. 
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ДРУШТВО

ТИХИ ЧОВЕК ПРЕПУН ЗНАЊА
Народна библиотека “Душан Матић” организовала је 
скуп поводом сећања на Владимира Давидовића - врсног 
правника, ерудиту, човека који је свој животни и радни век 
провео дружећи се са књигама и бранећи српску баштину. 
Владимир Давидовић је рођен у Смедереву 1955. године, 
а преминуо у новембру прошле године у Београду. Своје 
детињство и рану младост провео је у Ћуприји. Његови 
другови и пријатељи из Основне школе “Ђура Јакшић” и 
Гимназије окупили су се како би му одали пошту и присетили 
се човека који је задужио српску културну и историјску 
баштину.
Сестра Владимира Давидовића, Гордана Милосављевић, 
поклонила је Народној библиотеци књиге свога брата, 
дарујући тако граду још један легат. 
“Волео је књигу и био јој је до последњег дана посвећен. Овај 
легат ће бити успомена на њега и мој дар Ћуприји, која је за нас 
обоје била једини завичај”, рекла је Гордана Милосављевић.

КО ЈЕ БИО ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЋ?

Kаријеру овог врсног правника обележиле су озбиљне 
функције управника послова САНУ и помоћника министра 
правде. У паралелном животу он је био авантуриста, трагач за 
изгубљеном српском баштином, уредник и приређивач књига 
које откривају тајну историју. Иза њега је остао недосањани 
сан о стварању виртуелног српског музеја изгубљених и 
несталих личности и дела.
Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1978, а 
током каријере је службовао и у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Министарству спољних послова, 
Министарству за науку и технологију, као и у Српској 
академији наука и уметности. Помоћник министра правде у 
сектору за међународну правну помоћ постао је 2013. године.
Владимир Давидовић приредио је и објавио више књига и 
научних радова. 
Давидовић је примером показивао како се спасава баштина. 
Са пријатељима је сакупио новац и из библиотеке у Даблину 
купио скенирано Никољско јеванђеље, ремек-дело српске 
средњовековне уметности украдено у Великом рату. 
Одштампао је сто луксузних фототипија и поклонио их 
библиотекама и манастирима. Kао управник послова САНУ, 
усред санкција, откупио је део Дечанске хрисовуље, такође 
опљачкан у рату. Извесни Британац је тражио готовину уз 
претњу да ће продати драгоцени рукопис страну по страну 
на аукцијама.
-Требало је одлучивати хитно. САНУ је продала клавир, део 
новца су дали донатори, а гувернер Аврамовић је дао девизе 
из Народне банке - сведочио је Давидовић. 
-Британац је тражио да дођем саму Будимпешту, као у филму. 
Плашио сам се фалсификата, а ствар је спасио - миш. Чим 
је Енглез извадио листове знао сам да су оригинали, имали 
су трагове мишјих зубића на истом месту где и наш део 
рукописа.
Захваљујући Давидовићу рехабилитован је академик 
Радослав Грујић, кога су послератни идеолошки судови 
прогласили злочинцем јер је спасио мошти кнеза Лазара, 
цара Уроша и деспота Стефана Штиљановића од усташа, 
Тако је скинута љага са великог српског научника и патриоте. 
Давидовић је уредио и објавио дневнике академика Дејана РПГ

Сећање на Владимира Давидовића



Знамените Ћупричанке 20. века. Како то гордо звучи. Није 
било лако направити избор жена рођених у Ћуприји или 
оних које су свој век провеле у граду на Великој Морави, 
дајући значајан допринос његовом друштвеном развоју, али 
и развоју Србије и Југославије током година претходног века.
Шта повезује тринаест жена које је аутор изложбе Стефан 
Стаменковић ставио на листу знаменитих Ћупричанки? 
“Здравство, спорт и музика су нераскидива нит која се 
протеже до данашњих дана”, рекао је директор Установе 
културе и аутор изложбе.
“Изложба је едукативног карактера. Фокус је био на 
културно-историјском развоју поднебља кроз дела великих 
жена”, рекао је Стаменковић, наглашавајући да је поставка 
пред собом поставила неколико циљева. 
“Пре свих, то је одавање почасти Ћупричанкама које су име 
свог града прославиле у земљи и са поносом прославиле у 
свету.”
“Важан ефекат”, додао је Стаменковић, “је почетак активног 
рада на проучавању и очувању локалног културно-
историјског наслеђа кроз истраживање делатности 
знаменитих жена Ћуприје, затим прикупљање историјске 
грађе, фотографија, аудио и видео записа о њима и писање 
њихових биографија.”
Поред постера са биографијама Христине Бошковић, Наде 
Аранђеловић, Босиљке Јанић, Данице Јоцић, др Драгице 
Поповић Шећеров, проф. др Милане Поповић Роловић, 
Живке Дамњановић и Милице Ценић, Марије Мање 
Јовановић, проф. Милице Барић и проф. Зорке Ђекић, све 
до најпознатијих имена која је дао овај град - Далиборке 
Стојшић и Вере Николић, занимљиве су и приче о “Женској 
подружини” и двема женским школама које су из ње 
проистекле и које су радиле почетком двадесетог века. То су 
“Женска занатска школа” и “Домаћичка школа” у Добричеву.
Велику помоћ у раду на изложби аутору Стефану 
Стаменковићу пружио је својим знањем и архивском грађом 
професор Милан Маја Џелатовић, који је осветлио личности 
Марије Мање Јовановић и Зорке Ђекић.
Утисак је да су Ћупричани једва чекали да се овакав догађај 
деси. Након књиге “Знаменити Ћупричани”, Стефан 

Стаменковић је наставио да истражује историју свог родног 
града у први план стављајући жене, које су дале немерљив 
допринос свеопшем напретку Ћуприје у 20. веку – сложни 
су у оцени и утисцима посетиоци, који су присуствовали 
отварању изложбе.

Знамените Ћупричанке свој град су учиниле великим, 
славним и цењеним у свету. Оне су достигле највеће висине 
свог професионалног стваралаштва, било да се ради о 
друштвеном ангажману, науци, култури или спорту. О 
Ћуприји оне су приповедале, писале и певале, са собом 
је носиле у свет, своје успехе са њом делиле и често јој се 
враћале.
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ЗНАМЕНИТЕ ЋУПРИЧАНКЕ 20. ВЕКА
Културни догађај овог пролећа

Почетак позоришне сезоне у организацији Установе 
културе означила је представа “Аудијенција”. 
Својевремено забрањену драму чешког политичара 
и писца Вацлава Хавела гледали смо у једној 
новој форми, у извођењу младих глумаца Николе 
Ракочевића и Миодрага Радоњића.
Укидање ванредне ситуације у Ћуприји обележила 
је једна од најпопуларнијих комедија у региону у 
последњих неколико година. Дубравка Мијатовић, 
Анастасиа Мандић, Олга Одановић и Сена Ђоровић 
су тумачећи Ковиљку, Мају, њену мајку Нину и Дуњу 
представом “Прича се по граду” до суза насмејале и 
очарале Ћуприју.

ПУНА САЛА СВЕДОЧИ КОЛИКО НАМ 
ЈЕ НЕДОСТАЈАЛО ПОЗОРИШТЕ

РПГ
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
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На изложби су приказали сушене јагоде, мариниране вргање 
и стоглавке.

Јелена Милосављевић говорила нам је о природним лепотама 
изворишта реке Миросаве, где се налазе два обејекта који 
потенцијалним гостима нуде услуге смештаја, затим боравак 
и исхрану у природи, бербу шумских плодова и школу 
јахања.
“Сви ови људи који су дошли из других делова Србије, а 
било их је доста, пренеће утиске  својим пријатељима и тако 
учинити да се за наш крај више зна. То је најбоља реклама. 
Наше је да госте дочекамо и пружимо све услове које тражи 
савремени туриста”, рекао је Владимир Васиљевић, заменик 
председника општине. Он је позвао и остала удружења да 
своје манифестације организују на отвореном. 
“Након релаксације анти ковид мера изложба гљива је 
прва пролећна манифестација у Ћуприји. Циљ нам је да 
ову годину што више проведемо у природи. Здравије је, а и 
надокнадићемо пропуштено време. 

ГЉИВЕ СУ И ХРАНА И ЛЕК
Радмило Пецић, председник Удружења гљивара и љубитеља 
природе “Горун”, нагласио је да му је драго што су се гљивари 
Србије после године паузе поново окупили у Ћуприји. 
“У госте нам је дошло осам удружења, наших пријатеља, са 
којима имамо одличну сарадњу. Недостајало нам је дружење 
у природи. Надам се да ће наредне године услови дозволити 
да скуп буде масовнији, као што је то било протеклих година. 
Без обзира на све то, иако време не погодује берби гљива, 
пронађено је, детерминисано и изложено  преко педесет 
различитих врста гљива”, рекао је Пецић.
Гљиварски терени Ћуприје и околине обилују 
најразличитијим врстама које се могу наћи у Србији, 
потврдили  учесници пете изложбе гљива Удружења “Горун”. 
“Гљиве су будућност и када је у питању храна и када је 
у питању лек”, рекао је Зоран Јеленковић, председник 
Миколошко-гљиварског савеза Србије. 
“Овакве скупове користимо како бисмо едуковали чланове 
и охрабрили нове трагаче за гљивама да крену стопама 
искуснијих. Сваког викенда смо на некој новој локацији и 
број наших чланова расте. Тренутно Миколошко-гљиварски 
савез Србије броји 24 удружења са преко четири хиљаде 
чланова”, рекао је Јеленковић.
Најмлађи учесник био је Срђан Блануша из Земуна. Са само 
десет година већ сада препознаје преко сто врста гљива и има 
положене све потребне испите. Члан је неколико гљиварских 
удружења. Каже да се у Ћуприји лепо провео и да су терени 
богати гљивама. Љубав према гљиварству пренеле су му 
баке, уз које је савладавао прве кораке у природи.  
Небојша Стаменовић, познатији као Неша Травка, чест је 
гост Удружења “Горун”. Каже да се у његовој кући једе све 
осим меса. 
“Природа обилује намирницама, а ми у свакодневној 
исхрани користимо двадесетак које сви знају. Исхрану треба 
обогатити даровима природе који се налазе свуда око нас”, 
каже Неша Травка, природњак и кувар.
Своје производе приказали су и произвођачи здраве хране 
и препарата на бази гљива и меда. Бербом и откупом гљива 
и шумских плодова већ деценијама се бави фирма “Маролс” 
из Сењског Рудника. Своју понуду проширили су прерадом 
намирница из природе. 

Оджана пета изложба гљива Удружења гљивара и љубитеља природе “Горун”
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поколења, упућен је позив свим приватним колекционарима 
да их у електронској форми пошаљу на мејл адресу 
fotografije@djurajaksic.cuprija.edu.rs

“ЂУРА” ПРОСЛАВИО 131. РОЂЕНДАН
Основна школа “Ђура Јакшић” обележила је 131 годину 
постојања и успешног рада. Дан школе, који иначе за 
“Ђурине” наставнике и ученике представља нарочито 
свечану прилику, ове године обележен је у складу са 
епидемиолошком ситуацијом.
Велика приредба је можда изостала, али су успомене на 
историјат најстарије школе у Ћуприји евоциране кроз 
изложбу фотографија “Са Ђуром кроз векове”, намењену 
свим некадашњим, садашњим и будућим генерацијама ђака, 
као и њеним поштоваоцима, љубитељима фотографије и 
историје Ћуприје. Са поносом се говорило и о великом 
успеху ученика на републичким такмичењима.
Како би се старе фотографије школе “Ђура Јакшић” спасиле 
од заборава, а културно наслеђе града сачувало за наредна 
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СМУК - ГОСПОДАР НАШИХ КРАЈЕВА
Када би људи били свесни колики је значај змија, колико глодара и инсеката униште 
на дневном нивоу, можда би их више поштовали - кажу херпетолози. И поред тога, 
број оних који при самој помисли на овог гмизавца имају изражен осећај нелагоде, 
језе и страха далеко је већи. “На нашим просторима, а нарочито у рејону града већ 
пет година није било пријава када су змије отровнице у питању. Махом се ради о 
удавима смуковима и змијама рибарицама које се виђају у води где се и хране и 
које су генерално по човека безопасне”, каже др Горан Петровић, директор ЈП 
“Зоохигијена” и додаје да се змије најчешће виђају у овом периоду када им је сезона 
парења. 
“У Србији званично постоје три врсте змија отровница. Две гравитирају на нашим 
просторима, то су шарка и поскок, док за сада није било пријава да је неко видео 
зелену виноградарску змију која је у односу на шарку и поскока краћа, а за своје 
станиште бира жице на шпалирима винове лозе. Све отровнице су кратке и дуге 
не више од 60 центиметара, док удави могу да достигну дужину и преко три метра.”
Удави, а посебно смук, веома су корисни јер поред глодара који уништавају поља и преносе заразу уништавају и јаја неких 
змија отровница. Што се тиче метода за сузбијање змија, др Петровић каже да људи најчешће прибегавају употреби јаких 
хемикалија које одбијају змије, али је веома важно пре њихове употребе бити сигуран да у простору који желе да заштите нема 
заосталих гмизаваца, јер у противном змије из тог круга неће изаћи. Најбоље је да уколико примете змију у свом дворишту 
позову службу “Зоохигијене”, која ће змију ухватити и пренети на нову локацију далеко ван града.

Иако већина зазире од саме помисли на змије, њихова корист  у екосистему је вишеструка

ХАРАЛАМПИЈЕ – ЉУБИМАЦ “ЗООХИГИЈЕНЕ”
Харалампије, сребрна куна која је у потрази за храном своје уточиште 
нашла у улазу једне зграде. По пријави станара, екипе “Зоохигијене” 
изашле су на терен и убрзо је овај малишан добио смештај и храну, а за 
који дан биће враћен у шуму, у своје природно станиште. 
“Ово није први пут да збрињавамо куне. До сада су их људи сретали махом 
на ободу града одакле смо их склањали и враћали у шуму. Куне слове за 
самотњаке, тако да ћемо ускоро овог малишу вратити тамо где припада”, 
каже др Горан Петровић, директор ЈП “Зоохигијена” Ћуприја
Куне насељавају шуме, где углавном саме праве своја скровишта. Оне су 
прве у ланцу исхране птица грабљивица, па мало њих доживи деценију 
колико им је животни век. Људи их сматрају штеточинама јер у потрази за 
храном знају да нападају пернате домаће животиње, али су исто тако важна 
карика у природном биодиверзитету јер тамане мишеве  и волухарице.
Закон о ловству уређује заштиту, гајење, лов и коришћење дивљачи као 
природног богатства. Према овом закону, забрањено је прогањање, 
злостављање или намерно узнемиравање дивљачи, односно уништавање 
или угрожавање опстанка било које врсте дивљачи у природи. Куна спада 
у врсте животиња које су стављене под заштиту као природне реткости и 
под трајном је заштитом од лова.

РПГ

ТРАДИЦИЈА УСКРШЊЕГ БАЗАРА У ЂУРИ
Ученици и наставници ОШ “Ђура Јакшић” успешно су 
организовали још један ускршњи базар. Уз примену мере држања 
физичке дистанце и са мањим бројем учесника, али традиција 
је испоштована. Сви празнични украси које су правиле њихове 
вредне руке продати су у рекордном року, а прикупљена средства 
ће, наравно, ићи у хуманитарне сврхе.
Наши ђаци се увек радују ускршњем базару и активно учествују 
у одлучивању коме ће средства те године бити донирана. С 
обзиром да прошле године због пандемије базара није било, 
заиста нам је добродошло да и на овај начин, како-тако почнемо 
да се враћамо у нормалу – каже Милица Станојловић, помоћник 
директора у ОШ “Ђура Јакшић”.

Средства прикупљена продајом празничних украса иду у хуманитарне сврхе
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спавању и одмарању, мишићној слабости, когнитивној 
дисфункцији, имунолошкој преосетљивости на све вирусне 
инфекције и слабом имунолошком одговору, сметњама 
у варењу, срчаним и респираторним сметњама, али исто 
тако изазива озбиљну менталну исцрпљеност и клиничку 
депресију. Лек не постоји, а једина терапија су одговарајућа 
исхрана и суплементи.
“Наше лечење је јако скупо. Ту су антиоксиданси, витамини 
и разна друга средства која не иду на лекарски рецепт, а да 
не говоримо о посебном режиму исхране. Ми без тога не 
можемо, а то изискује велики новац. Зависно од степена 
узнапредовалости болести прави се одговарајућа дијета, али 
многи пацијенти себи не могу да приуште ни најосновније 
намирнице које смеју и треба да уносе, а камоли да купују 
витамине и сва остала помоћна средства”, истакла је Ина 
Игњатовић.

НЕПРИЈАТЕЉ КОГА ЈЕ ТЕШКО ПРЕПОЗНАТИ
12. мај је Међународни дан подизања свести о синдрому 
хроничног умора. Тог дана удружења из целог света која 
се боре за права оболелих различитим активностима и 
перформансима указују на масовност овог озбиљног, али 
нажалост још увек недовољно истраженог обољења, од кога 
пати велики број људи широм планете. Као и прошле године, 
удружење СХУКС из Србије, чији је оснивач Ћупричанка 
Ина Игњатовић, послало је заједничку поруку са колегама из 
Хрватске и Словеније.
Ако будемо дејствовали удружено много су нам веће шансе 
за успех. Сви ми имамо исти проблем зато што се болест не 
препозна на време, касно се постави дијагноза и то за исход 
има озбиљније последице по организам. Наравно, у том 
случају су и шансе за излечење битно смањене – каже Ина 
Игњатовић.
Удружење СХУКС 15. маја организовало је едукативну 
трибину о синдрому хроничног умора у амфитеатру Високе 
медицинске школе. Учесници су били проф. др Бранислав 
Миловановић, кардиолог који се једини бави овом облашћу 
медицине у Србији а и шире, проф. Невена Петрушић са 
Правног факултета у Нишу, као и Сања Михајловић, педагог 
психотерапеут. Централна тема били су бројни здравствени 
и животни проблеми са којима се пацијенти свакодневно 
суочавају.
Синдром хроничног умора је поремећај који карактеришу 
озбиљне физичке тегобе и честе вирусне инфекције, као 
последица општег обољевања целог организма као система. 
Огледа се у јаким боловима у мишићима и зглобовима, 
тешком замору и исцрпљености при најобичнијим 
активностима који не пролазе најмање шест месеци упркос 

Међународни дан борбе против синдрома хроничног умора и кризе свести

Удружење СХУКС из Ћуприје одржало едукативну трибину о овој болести 
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“Јовац је познат и по томе што има велики број студената 
и академски образованих људи, па је један од циљева да се, 
поред осталих, сви они укључе у рад удружења и својим 
примером мотивишу младе људе да се школују, напредују, 
али и да се врате свом селу. Иначе, мултимедијална 
просторија читаонице поред основне намене биће 
искоришћена за стручна предавања, филмске пројекције и 
друге културне активности чим епидемиолошка ситуација 
то буде дозволила.”

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА У ЈОВАЧКОЈ ЧИТАОНИЦИ
Удружење “Јовачки извор” организује бесплатне часове 
српског језика и књижевности намењене како ученицима 
осмог разреда основних школа, тако и средњошколцима, да 
би им се омогућила што боља припрема за завршни испит 
и упис у средњу школу и на факултете. Припремну наставу 
реализује Јелена Јанковић, професор српског језика и члан 
удружења “Јовачки извор”, а часове тренутно похађа шесторо 
ученика. 
“Настава се одржава у интересантном окружењу, јовачкој 
читаоници, међу књигама. Пратимо градиво које ученици 
обрађују у својим школама са професорима и трудимо се 
да савладамо све онo што су евентуално пропустили. Иако 
часовима за сада присуствују већином деца из Јовца и 
околних села, позив је отворен за све ученике који желе да 
усаврше градиво из матерњег језика и адекватно се припреме 
за полагање пријемних испита” , каже Јелена Јанковић. 
Пандемија коронавируса успорила је реализацију неких 
од пројеката које је удружење “Јовачки извор” планирало 
за наредни период, али никако није угасила ентузијазам 
чланова да Јовац задржи и настави традицију академског 
села - каже Јелена Јанковић. 



Народна библиотека “Душан Матић” у Ћуприји расписала је конкурс за доделу књижевне награде “Матићев шал” за 2021. 
годину. Право учешћа на конкурсу имају млади песници из Србије до 27 година живота, са својом првом збирком поезије која 
је објављена у периоду од 1. септембра 2020. до 31. августа 2021. године. Сваки учесник треба до 31. августа да пошаље по пет 
примерака књиге песама на адресу библиотеке:
Народна библиотека “Душан Матић”, Милице Ценић 15, 35 230 Ћуприја

АРЕХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ОСНОВЦЕ
   
Већ по устаљеној пракси у оквиру манифестације “Музеји за 10” за ученике ћупријских основних школа организоване су 
археолошке радионице. Деца су била у прилици да погледају филм о насељу Хореум Марги, обиђу сталну поставку музејских 
експоната, а све са циљем да се од најранијег узраста заинтересују за активности музеја и постану његови стални посетиоци. 
Археолошке радионице осмишљене су тако да деци пруже основна знања о археологији, о занимањима која су уско везана за 
музејску делатност попут кустоса и конзерватора, те да се у основи упознају са културно-историјским наслеђем нашег краја, 
које музеј баштини. Ово је прилика да у непосредном разговору са кустосом сазнају нешто ново о животу давних цивилизација 
на овим просторима. 
Директор Новаковић још једном је истакао одличну сарадњу коју музеј већ годинама негује са Предшколском установом и 
свим основним и средњим школама, и најавио да ће и у наредном периоду овакве и сличне активности бити организоване у 
мери у којој то епидемиолошка ситуација буде дозволила. 

“Матићу у част” и која су или музеју поклоњена или су од пре две година откупљена од аутора, откупном наградом која је 
установљена конкурсом. Поставку чине и радови чланова Завичајног клуба уметника Ћуприје који су употпунили ову вредну 
уметничку збирку градског музеја”, каже Новак Новаковић, директор музеја. 
У оквиру овогодишње манифестације “Музеји за 10” организован је низ интересантних садржаја прилагођених интересовањима 
различитих старосних група. Судећи по досадашњем интересовању и атрактивности, највише симпатија посетилаца побрала 
је изложба проширене стварности античког града Хореум Марги, која је из техничког и визуелног аспекта у највећој мери 
заинтересовала ученике првог разреда ИТ одељења ћупријске Гимназије.
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МУЗЕЈИ ЗА 10 У ДОБА КОРОНЕ
Археолошке радионице за децу, интерактивна изложба, изложба радова из уметничке 
збирке музеја само су неке од активности којима је обележена овогодишња Недеља музеја

Отварањем изложбе радова који су део 
уметничке збирке Музеја “Хореум Марги-
Равно” у градском музеју обележен је 18. мај, 
Међународни дан музеја. Ово је јединствена 
поставка која садржи дела различитих 
уметника, а изложба у овом обиму и облику 
по први пут је презентована публици. 
“Изложбу чине радови које можемо поделити 
у три целине. Прву целину чине дела чији су 
аутори живели и стварали на територији 
некадашње Југославије. Другу награђена дела 
која су настала у оквиру ликовног конкурса 

РПГ

76 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД НАЦИЗМОМ
Полагањем венаца на споменике палим родољубима 
и ослободиоцима у Првом и Другом светском рату 
Ћуприја је обележила Дан победе над нацизмом. Венце су 
положили представници Општине Ћуприја, Војске Србије 
и Општинског одбора Субнор-а.
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Цветковић. Представа има моменте и тужне и врло емотивне 
и занимљиве, и није комедија. Неко каже да је комедија са 
трагиком. Ја не бих рекао ни да је трагедија са комиком, али 
је једна лепа прича коју ће свако да схвати. Представа траје 
неких сат и петнаест минута и прати се у једном даху. Сцена 
се током представе три пута мења, а прати је добра музика 
и квалитетна глумачка изведба – додао је Владан Цветковић. 

Осму сезону континуираног рада позориште “Моравиште” 
из Ћуприје крунисало је премијером представе “Шетња са 
лавом” Андреја Шепетковског, у режији професора Владана 
Цветковића. Уиграна екипа глумаца, након вишеструко 
награђиване патриотске драме “Топ од трешње”, окренула се 
савременим темама. 
Отуђеност младог човека који тражи своје место у систему, 
пролазећи кроз разне комичне, али и трагичне ситуације. Од 
свега по мало. Мало комедије, мало трагике – савремени текст 
упакован у сурову реалност. Ћупријска позоришна публика 
навикнута је већ на наш рад и с правом очекује нове представе 
– рекао је Владан Цветковић. 
“Моја режија је захтевала напор на налажењу ликова и на 
доброј подели улога зато што сам хтео овом представом да 
покажем каква је уметност ситуације била пре десет година, 
а каква је сада. Ради се о једном изузетном студенту који је 
завршио режију и који једноставно нема пројеката, нема новца 
за своје представе и принуђен је да ради спотове и рекламе. 
У току представе има интервју са еминентном новинарком, 
ауторком емисије “Шетња са лавом”. Тај млади лав је управо 
он, Бата”, у кратким цртама описује радњу представе режисер 

ПОЗОРИШТЕ “МОРАВИШТЕ” У 
ШЕТЊИ СА ЛАВОМ

Нова представа Владана Цветковића отворила 26. фестивал МАПС у Плажану

МИЋА МАРКОВИЋ (1952-2021) (технолог у пензији)
Кошаркаш, члан КК “Морава”. Играо је на месту бека. Припадао је другој генерацији кошаркаша 
рођених почетком педесетих година прошлог века. Тренер му је био Боривоје Илић – Борко, познати 
заљубљеник у кошарку и секретар у Савезу организација за физичку културу (СОФК). Кошарка се тада 
играла у летњем периоду, на отвореним теренима посутим шљаком, касније бетоном и асфалтом. Свој 
радни век, као технолог, провео је на више функција, од који се издвајају директор Фабрике шећера 
у Ћуприји и Дома здравља у Јагодини. Као спортски радник, у једном мандату био је и директор КК 
“Морава”.
Мића Марковић преминуо је 13. маја, ове године.

МИЛИЋ БОШКОВИЋ – КОСИЦА (1949-2021) (пензионер, радио у КПЗ Ћуприја)
Као кошаркаш припадао је генерацији која је тренирала и играла утакмице на терену у Гимназији. 
Тренер му је био Предраг Ђекић. Играо је на месту бека. Стасавао је уз Вељка, Табака, Пужића и друге 
заљубљенике у баскет.
По завршетку каријере био је члан управе клуба. Каријеру наставља као члан колектива на Радничко-
спортским играма, где се такмичио у неколико спортова.  Био је редовни посетилац кошаркашких 
утакмица и препознатљив по навијању и специфичном аплаузу. Милић Бошковић, популарни Косица, 
преминуо је 5. јуна ове године.

ДИМИТРИЈЕ МИТА ЦВЕТАНОВИЋ (1932 – 2021) (службеник ПИО у пензији)
Припадао је групи спортиста послератног периода која је вежбала и такмичила се у многим 
спортовима. Заједно са Славком Коларом, Мирославом Дедићем, Миланом Дрндаревићем Сингером, 
Ђорђем Николићем и другим спортистима тог времена, био је активан преко читаве године. Мита је 
освојио многе планинске врхове, пртио стазе на снежним падинама Бељанице, бавио се стрељаштвом 
и био учесник Првенства Србије у атлетици 1948. године. Као спортски радник био је изабран за 
председавајућег Извршног одбора Смучарско-планинарског савеза “Кучај”, који је реактивиран на 
Скупштини 1981. године.
У позним годинама сретали смо га како свакодневно шета улицама Ћуприје. Зато је и доживео дубоку 
старост.
Димитрије Мита Цветановић преминуо је 31. маја ове године.

In memoriam



МИ ВОЛИМО ШКОЛИЦУ СПОРТА!

Око 150 основаца од првог до трећег разреда такмичило се на овогодишњим Мини олимпијским играма које је организовао 
Спортски савез Ћуприје. Најспретнија екипа у категорији првих разреда била је мешовита екипа ОШ “Ђура Јакшић”, у категорији 
других разреда екипа ОШ “ 13 октобар”, док је екипа ОШ “Ђура Јакшић” била најуспешнија и међу трећим разредима. Учесници 
су за што краће време морали да пређу осмишљени полигон који је укључивао колут напред, прелазак преко греде, пролаз испод 
препеке, ношење лопте и прецизно гађање табле.
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МИНИ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ ЗА ОСНОВЦЕ

Период од треће до десете године живота од пресудне је 
важности за адекватан психофизички развој детета. Зато 
је веома важно да се у овом узрасту деци пружи адекватан 
вид физичке активности, најпре кроз игру, а касније кроз 
усмерену физичку активност и вежбање, што ће значајно 
утицати на њихово моторичко понашање и формирање боље 
структуре детета - касније одраслог човека. Школица спорта 
се већ пету годину за редом организује под покровитељством 
Спортског савеза Ћуприје. Ове године око 40 малишана похађа 
једночасовне тренинге на којима под будним оком Снежане 

Јовановић, професора физичког васпитања и координатора 
за школски спорт, кроз забавне и интересантне вежбе 
развијају координацију, равнотежу, гипкост, снагу, али се 
истовремено уче поштовању правила, како да сарађују и 
поштују друге учеснике.
Циљ школице спорта није стварање професионалних 
спортиста, већ жеља да из школице понесу здраве животне 
навике и љубав према спорту, коју ће у даљем животу само 
надограђивати.

млађим категоријама. У плану су и одређена појачања, а 
трудићемо се да на градски стадион вратимо нашу децу која су 
раније играла у Морави и пружимо им шансу да сада заиграју 
у првом тиму.”  
Када је реч о преостала два представника Ћуприје у зони 
“Запад”, Јединство из Мијатовца сезону је завршило на десетом 
месту са освојеним 41 бодом, а Моравац 2015 из Крушара на 
14. позицији са 22 бода.

Крај сезоне у зони “Запад” ове године био је заиста узбудљив, 
будући да се питање првака решавало у последњем, 30. колу. 
Меч Мешево-Морава 1918 завршен је резултатом 4:1, чиме је 
Ћупричанима “за длаку” измакао трофеј и пласман у Српску 
лигу.  
Но, поред неспорне важности исхода првенства, за ћупријски 
фудбал је можда кудикамо важнија чињеница да Морава 
1918 има добар, млад тим, који овај пораз ипак није кључно 
деморалисао.
 Без обзира на исход утакмице у Мешеву ми себе сматрамо 
победницима и играчи то добро знају. Заиста би било лепо да 
смо ушли у Српску лигу, али без обзира на то ми за наредну 
сезону имамо амбициозне планове које намеравамо да 
остваримо – поручио је Александар Миленковић, секретар 
ФК Морава 1918.
“Пре те утакмице одржали смо састанак са играчима на коме 
смо им предочили да је управа презадовољна сезоном. Што 
се нас тиче, остварили смо све што смо зацртали, а то је да 
будемо у самом врху и да имамо такмичарске тимове у свим 

У СВАКОМ СЛУЧАЈУ ПОБЕДИО 
ЈЕ ФУДБАЛ

Морава 1918 завршила сезону у зони “Запад” на другом месту



митингом какав овај град заслужује”, рекао је први човек 
Спортског савеза Ћуприје Драган Здравковић. 
Са њиме се сложио и заменик председника општине Владимир 
Васиљевић.
“То ће бити круна свих наших досадашњих улагања у спорт. 
Снови многих су остварени и право је задовољство видети 

ове девојке и момке како “лете” по нашој стази”, рекао је 
Васиљевић.
Трка дана била је она на 10 000 метара. Као вихор летео је 
Мирко Мауна, члан “Срема” из Сремске Митровице, који 
је постао најмлађи државни првак у овој дисциплини са 
непуних 20 година. У женској конкуренцији најбоља је била 
Сања Ђоковић из Чачка.
Сениорски првак државе у брзом ходању на 10 000 метара је 
Предраг Филиповић из Власотинца. У женској конкуренцији 
у трци на 5000 метара победу је однела Тијана Савићевић из 
Ниша.
За крај атлетског дана остављене су посластице. Трке на 800 
метара за жене и мушкарце и на 1500 за мушкарце. Ћупричани 
су били у главним улогама. Њихов тренер Драган Здравковић 
се потрудио да им обезбеди достојну конкуренцију. Све 
најбоље што тренутно трчи српским атлетским стазама 
дошло је у Ћуприју. Алекса Томић је био други на 800 метара, 
а Алекса Милановић трећи на 1500 метара.
Победник трке на 1500 метара за мушкарце је Милош 
Малешевић из Инђије, а на 800 метара победу је однео гост 
из Републике Српске Јован Росић. Девојке су на 800 метара 
трчале у две групе: у првој је победила Катарина Рогожарски 
из Пожаревца, док је у другој најбоља била Николина Мандић 
из Београда.

Само је публика недостајала па да атлетски дан на градском 
стадиону буде комплетан - сложили су се такмичари, гости 
и домаћини Првенства Србије у брзом ходању и трчању на 
10 хиљада метара. Организација оваквог такмичења донела 
је Ћуприји нешто ново и вишеструко исплативо у скорој 
будућности

Било да се ходало или трчало, како на дугим тако и на средњим 
пругама, у Ћуприји је 9. маја победила атлетика. Помало и 
симболично, на Дан победе, град атлетике започео је нову еру 
свог постојања.
Предраг Момировић, менаџер у Српском атлетском савезу 
и директор Светског дворанског првенства у Београду 2022. 
веома се похвално изразио о организацији такмичења и 
гостопримству Ћупричана.
“Иако је Српски атлетски савез главни организатор, људи из 
ОАК “Морава” први пут се суочавају са оваквим догађајем 
који се много разликује од организације уличних трка. Ту смо 
да помогнемо и пружамо сву потребну логистику. Ћуприја ће 
захваљујући добром раду, овом стадиону и будућој дворани 
наставити да ствара атлетске шампионе. Циљ нам је да у 
Србији буде што више оваквих стадиона и догађаја”, рекао је 
Момировић.
Такмичење је одржано без присуства публике. Ипак, око 
стазе било је много познатих лица из света спорта, атлетике 
нарочито. Међу њима и Зора Томецић и Радисавка Рачић.
“Ово је велики дан за нас. Довели смо све најбоље што у 
овом тренутку трчи и брзо хода, било да се ради о дугим или 
средњим пругама. Циљ нам је да свечано, званично отварање 
стадиона буде заокружено једним великим, правим атлетским 
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СПОРТ

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У 
ТРЧАЊУ НА ДУГИМ СТАЗАМА 
И У БРЗОМ ХОДАЊУ

Успешно организовано прво званично атлетско такмичење на новом стадиону

Локална самоуправа и ОАК “Морава” најављују скоро одржавање правог, великог атлетског митинга



Jедна од предности употребе овакве апликације јесте побољшање комуникације између грађана и комуналних служби, 
а превасходно правовремено решавање различитих комуналних проблема.
Све поднете пријаве биће прослеђене надлежним службама, а грађани ће у најкраћем року добити одговор докле се 
стигло са решавањем проблема који су пријавили.

Апликација ће имати и један додатни сервис подршке, који ће пријављене комуналне проблеме разврставати по 
одељењима и службама које њима треба да се баве. 

Примера ради, ако је реч о рупи на путу тај проблем ће бити прослеђен ЈКП “Равно 2014”, ако се ради о изношењу 
смећа то се прослеђује предузећу PWW и тако даље. 
Сем тога, грађани ће у најкраћем могућем року бити обавештавани о статусу пријаве, односно о томе докле се стигло 
са решавањем. 
Циљ је да се искорени нагомилавање проблема који не да нису решавани, већ на њих нико није реаговао, што се 
дешавало у прошлости. То ће се постићи тако што ће службе бити у обавези да у року од 48 сати учине нешто по 
пријави.

Апликација “Ћуприја” је бесплатна, а може се наћи на Google Play продавници, сервису App 
Store и App Gallery. Поред опције пријаве комуналних проблема, апликација корисницима 
такође нуди све важне информације и актуелне вести из општине Ћуприја.

ПРИЈАВИТЕ КОМУНАЛНЕ 
ПРОБЛЕМЕ ПОМОЋУ МОБИЛНЕ 
АПЛИКАЦИЈЕ “ЋУПРИЈА”
Рупе на путу, поломљене клупе, дивље депоније, оштећене канте за смеће или било који други 
комунални проблем Ћупричани ће убудуће моћи да на једноставан начин пријаве путем 
апликације “Ћуприја”, на свим мобилним “паметним” уређајима.

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


