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Реч уредника
ЈЕР ЖЕЛИМО ДА ЗНАТЕ...
Иако је јесен на помолу, лето се још увек не 
предаје. А ни ми! Пред Вама је августовски 
број нашег часописа који Вам и овог пута, 
под радним називом Ћуприја у слици и речи 
доноси ретроспективу свих дешавања у нашем 
граду. Насловница Вас води на тему броја 
- Обележавање боја на Иванковцу, једине 
манифестације у Ћуприји која се обележава 
под покровитељством Владе Републике Србије. 
Посебан акценат стављен је на почетак акције 
разминирања Везировог брда на коме ће 
наредна 4 месеца радити екипа руско-српских 
деминера. Врели августовски дани нису 

успорили темпо културно - спортских догађаја 
у граду. У Ћуприји се током августа играла 
најбоља кошарка и фудбал, посетили смо чак 
три изложбене поставке у музеју и били чести 
гости ћупријске библиотеке. Удружење младих 
Ћуприје организовало је први Камп омладине. 
У овом броју, уврстили смо нову рубрику- 
економетар у оквиру које се бавимо темом 
задругарства. 
Читајте Поморавски гласник, у паузи између 
почетка нове школске године, зимнице, огрева 
и фотографија са летовања. 
Читамо се у новом броју за месец дана!



ОНИ СУ ПОНОС ЋУПРИЈЕ 
И ПОМОРАВЉА
Након пријема код престолонаследника Александра Карађорђевића, матуранти 
Урош Стојиљковић и Филип Ђурић изабрани у 20 најбољих ђака генерације у 
Србији и Републици Српској
Урош Стојиљковић, ђак генерације ћупријске Гимназије 
за школску 2016/17 и Филип Ђурић, ђак генерације у 
Техничкој школи, резервисали су место у групи најбољих 
међу најбољима. Њих двојица постали су део елите од 
20 најбољих матураната у конкуренцији готово 600 ђака 
генерације из читаве Србије и Републике Српске, за које Њ.К.В. 
престолонаследник Александар Карађорђевић традиционално 
сваке године приређује свечани пријем на Белом двору, и 
једини из Поморавског округа који су завредили ово ласкаво 
признање. Двадесет одабраних, међу којима су Урош и 
Филип, добитници су стипендије за једногодишње онлајн 
школовање на престижној IT Academy, коју додељује Линк 
група, дугогодишњи партнер Фондације Карађорђевић. 
У складу са својим интересовањима и љубављу према хемији, 
који су овенчани првом наградом на републичком такмичењу 
и трећим местом на Хемијској олимпијади, Урош Стојиљковић 
уписао је Хемијски факултет у Београду. Иако ова природна 
наука и област информационих технологија немају директне 
везе, каже да је дошао до закључка да ће му знања која ће 
стећи на IT Academy ипак итекако добро доћи у даљем 
школовању. Самим пријемом био је одушевљен.
“Заиста је огромна част бити део тог догађаја и руковати се са 
престолонаследником Карађорђевићем. Што се тиче саме IT 
Academy, испрва сам био при ставу да хемија и рачунарство и 
немају баш много додирних тачака, али сам ипак учествовао 
на конкурсу и врло пријатно се изненадио када сам видео своје 
име међу изабранима. Онда сам увидео да су ствари попут 3Д 
моделирања итекако примењиве и у хемији, а самим тим и 
ново знање које ћу стећи током тих годину дана”, признао је 
Урош. 

Филип Ђурић, техничар друмског саобраћаја и најбољи 
матурант Техничке школе, од октобра ће студирати рачунарску 
технику и софтверски инжењеринг на Машинском факултету у 
Крагујевцу. Сагласан је са констатацијом да је присуствовање 
пријему код престолонаследника велика привилегија за сваког 
средњошколца у Србији, а обзиром да себе у будућности види 
управо у ИТ сектору, додељена стипендија биће лепа допуна 
његовом академском образовању.
“Када крочите ногом на Бели двор, у друштву других ђака 
генерације дође до изражаја све оно што сте радили претходне 
четири године – сво време, труд и евентуална одрицања. 

На почетку средње школе нико не планира да постане ђак 
генерације, али временом схватите да имате реалне шансе, и 
тада се јавља жеља за напретком. IT Academy је врло позната 
не само у региону него у читавој Европи, има добре смерове 
и још боље предаваче. Свакако сам планирао да је похађам за 
коју годину, и ето, жеља ми се испунила раније него што сам 
очекивао”, закључио је Филип Ђурић.     

ЗАНИМЉИВОСТИ

АВГУСТ 2017 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК 03

РПГ

Филип Ђурић  и Урош Стојиљковић

Ђорђе Пажин је изданак ћупријске школе кошарке, 
репрезентативац Србије  и играч коме стручњаци предвиђају 
успешну спортску каријеру.
“Пре три године сам са својим другарима из ОКК Ћуприја, 
освојио овај турнир – прича Ђорђе. Лепо је доћи поново и 
видети да се у Ћуприји наставља традиција организације 
Субиног меморијалног турнира. То много значи младим 
играчима. Најважније је имати што више јаких утакмица”, 
наглашава Ђорђе Пажин.
Носити репрезентативни дрес је велика част за сваког играча. 
Ђорђе је од пре годину дана члан најбоље кадетске селекције 
Србије и већ је освојио прву медаљу на великом такмичењу, 
као што је Европско првенство за играче његовог узраста.

Ђорђе воли да ради, да тренира и напредује. Тренутно не 
размишља о промени клуба. Не крије да му је жеља да оде на 
неки од америчких колеџа и кроз NCAA лигу себи обезбеди 
место у најјачој лиги на свету NBA. 
Неће Ђорђе бити сам у Америци. Већ сада је сигурно ће му 
друштво правити и неко од момака са ћупријског паркета, 
који су наступали на Субићевом меморијалном турниру. 

Упознајте Ђорђа Пажина
КОШАРКАШ ПРЕД КОЈИМ 
ЈЕ УСПЕШНА КАРИЈЕРА

Играчки пут Ђорђа 
Пажина ишао је од 
Ћуприје, преко Звезде 
и мадридског Реала до 
Италије, где тренутно 
игра у првом тиму “Б” 
лигаша Stelle azura.
Како ће се даље 
развијати каријера овог 
младог и успешног 
шеснаестогодишњака 
зависи од много 
чинилаца. 
“Најважније је здравље”, 
каже Ђорђе. Што мање 
повреда и што више 
утакмица у ногама – то је 
његов мото. Фото: приватна архива

фото: screenshot



српских и шест турских коњаника. Након 
тога уследили су јуриши турских коњаника 
и пешадије који су трајали читав дан да 
би увече без опипљивих резултата Хафиз 
наредио повлачење.Увече је на Иванковац 
стигао Карађорђе па ће  већ наредног дана 
српска војска прећи границу Београдског 
пашалука и концентрисати се на брду изнад 
Параћина, које ће одтад и постати познато 
као Карађоређево брдо. После неуспешних 
противнапада у којима је по свему судећи 
рањен и сам паша, турска војска се повукла 
ка Нишу.
Већина историчара се слаже да је 
Иванковачака битка кључно утицала 
на даљи развој устанка. Победом над 
регуларном турском војском устаници су 
добили тако потребно самопоуздање, јер 
једно је било борити се против дахија и 
турских крџалија, а друго ратовати против 
дисциплиноване војске каква је била 
турска. Даље, на дипломатском плану ова 
победа је скренула пажљу великих сила, 
пре свега Русије. Коначно, у Србији је после 
„Иванковца“ посејано семе да се више не 
сме стати са половичним решењима и да 
је борба за потпуно осамостаљење, у шта 
у почетку нису веровале ни устаничке вође, 
једини могући пут. След догађаја ће то само 
поврдити.

свој војнички допринос устанку.
Историографија,цивлина и војна су о 
боју на Иванковцу рекли готово све. 
Хафиз паша је захваљујући сопственим 
способностима исказаним баш у устанку 
пар месеци пре боја на Иванковцу добио 
звање „муфахиза“, односно управитеља 
Београда. Из Ниша је кренуо да рају 
умирио милом или силом и да у Београду 
преузме управу над пашалуком. На путу су 
му стајали Карађорђеви устаници. Према 
оскудним историјским изворима Хафиз 
паша је  првобитно намеравао да Мораву 
пређе код Ћуприје и царском џадом 
продужи даље као Београду. Од тог наума 
одбио га је Карађорђе који се са знатним 
снагама утврдио на, тада, шумовитом и 
тешко проходном Гиљу и Морава која је тог 
августа ненадано надошла. Променивши 
одлуку Хафиз је своју војску скренуо десно 
ка Иванковцу где су већ били делимично 
утврђени одреди Миленка Стојковића, 
Петра Добрњца,Стојана Козарца, Пауља 
Матејића и војводе Илије Стојшића. Ваља 
истаћи да су првобитно устаници држали 
фронт од 15 километара, од Сења на 
југоистоку до Супске на северозападу, али 
су на предлог Петра Добрњца фронт сузили 
на потес Иванковца, што ће се у битци 
показати као пресудно.
ПОНИЖЕН ПАША
Покушај милом није успео. На захтев 
пашиног изасланика Смаил аге Бањског 
да Срби пропусте војску, да јој обезбеде 
конак и храну и да предају оружје и   врате 
се у рајински положај паши је Миленко 
отписао да хране и конака нема јер су 
Турци већ све опљачкали и попалили, да 
је њему као царском валији ред да иде 
царским друмом преко Ћуприје, а да ће се 
о оружју разговарати накнадно. Понижен 
Хафиз паша је наредио напад и 18 августа 
ујутро бој је започео,у складу са тадашњим 
правилима ратовања, мегданом шест 

Иванковац је једно од стратишта српских. 
Једно од многих.  На све четири стране света 
Србија је, готово правилно, распоредила 
места значајних битака, великих победа 
и још већих страдања. Или је то историја 
тако учинила. Географија, која је један 
мали народ сместила између великих сила, 
вечито алавих, да им бескрајне територије 
буду увек мале. Иванковац је једно од 
једно од таквих места, важних и значајних 
у историји српског народа и тек само једно 
од низа српских Голгота.
 Само предзнање о значају места и  величини 
догађаја који се ту десио ствара  утисак 
неизбежног пијетета према нечему што је 
далеко важније. Неки Миленков устаник, 
коме име никад неће бити упамћено и 
који је у Иванковачим шанчевима пао од 
турске сабље, или је из њих извукао живу 
главу да би је изгубио у неком следећем 
боју оставио је већи траг, у књизи историје 
која се зове Србија уписао је себе великим 
словима. А никад му се неће сазнати име, 
ни колико је година имао, да ли  је ли иза 
себе имао неког. Остаје само да је био 
јунак.
ЕПСКА БИТКА
Као и сви значајни историјски догађаји 
битка на Иванковцу је остала у колективном 
памћењу и временом добијала епски 
карактер. Тако ће већину познавалаца 
сопствене историје Бој на Иванковцу 
асоцирати на  причу (а зашто не и могућу) 
о Карађорђевом писару који после 
повлачења Турака у Параћин моли вожда 
да му дозволи да бар једном и он опали 
из топа. Вожд, преке нарави, али у добром 
расположењу због победе, после силног 
мољакања попусти. Писар опали топ, ђуле 
погоди посред чадора Хафиз паше, из 
чадора се зачује лелек и после неколико 
дана паша од задобијене ране умре у 
Нишу. Писар који није ратник, не учествује 
у бојевима и у устанку има другу улогу да 
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ТЕМА БРОЈА
ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ИВАНКОВАЧКЕ БИТКЕ

НА ИВАНКОВЦУ 212 ГОДИНА КАСНИЈЕ 
На обележавању 212. годишњице 
Боја на Иванковцу венце на спомен 
обележју Миленку Стојковићу 
положиле су делегације Владе 
републике Србије, Војске Србије, 
општине Ћуприја и општинске 
организације бораца. Државној 
церемонији претходио је молебан 
погинулим ратницима. Говорећи о 
значају битке на Иванковцу за даљи 
развој српске државности Нинослав 
Ерић, председник општине Ћуприја 
је нагласио да је Иванковац, као 
и Мишар, Колубара, Цер, Чегар 
синоним за одсудне битке које су 
одувек браниле право на слободу. 
„Када један народ има оволико 
битака за слободу, онда он ту 
слободу зна да цени.“- подвукао је 
Ерић.
У  истом духу говорио је и Негован 
Станковић, државни секретар 
Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 
подсетивши да 6000 знаменитих 
места српске историје  увек и изнова 
подсећају колико је скупо коштала 
слобода.   

РПГ
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ИНТЕРВЈУ

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
“Водоснабдевање је посебна прича и оно у 
овом тренутку најмање зависи од Ћуприје. 
У наш водосистем највише воде долази 
из правца Параћина, са изворишта “Света 
Петка”, где је током овог лета било много 
кварова и искључења. Када овоме додамо 
и велику сушу која је умањила издашност 
и “Света Петке” и “Стрелишта и “Немање”, 
Ћуприја се суочила са мањком воде у 
мрежи. Шта је наш задатак у наредном 
периоду?
Прво: 
Након завршетка хидролошких испитивања 
о издашности подземних вода која су при 
крају, Ћуприја ће наредне године сигурно 
бушити нови бунар за водоснабдевање, 
чији ће задатак бити подмиривање 
потреба грађана за водом у такозваним 
“шпицевима”, односно условима велике 
потрошње, кварова или суше. 
Друго: 
Стратегија водоснабдевања се ради на дуге 
стазе и велика је штета по град и грађане 
што сви ти радови који су се дешавали од 
2000. године на овамо нису дали резултате. 
Ћуприја и Параћин тренутно раде на истом 
задатку, а то је замена цеви на главном 
цевоводу у дужини од 9,5 километара 
из правца изворишта “Света Петка”, дуж 
регионалног пута Параћин - Зајечар. Свака 
општина ће учествовати са половином 
средстава, а тренутно су у току припреме 
за израду пројектне документације која 
ће трајати најмање шест месеци, па је 
негде реално очекивати да радови почну 
током наредног лета. У посао је укључена и 
Немачка банка за развој са којом Параћинци 
сарађују и која ће пратити радове.”

комбиновану машину, јер су ове које се 
сада користе старе преко 30 година и њихов 
степен рентабилности је нула, сазнајемо од 
директора Ристића. 
“Не можемо ми као Јавно комунално 
предузеће које је преузело толико 
делатности и има толико радних јединица, да 
се ослонимо на једну комбиновану машину 
коју сада користимо, нарочито у пролећном 
и зимском периоду, када не знамо где ћемо 
пре са механизацијом”, наглашава Дејан 
Ристић и додаје да је у плану и набавка једног 
камиона, а његови људи и он прижељкују и 
једну половну Ладу Ниву, како би могли 
лакше да обилазе терен. Све у свему, план је 
да се до краја године набави већина ствари 
са овог “списка жеља” и повећа ефикасност 
у раду.
Када је у питању људство директор Ристић 
каже да је поносан на своје раднике јер 
показују максималну ангажованост и 
посвећеност послу. Он истиче да је фирма 
из редова запослених богатија за једног 
хидроинжењера са лиценцом, а још један је 
у поступку добијања лиценце. 
“Кадровско јачање је исто толико важно 
колико и набавка опреме. То ће нам омогућити 
да компликоване послове завршавамо сами 
и у сопственој режији кренемо у замену 
делова секундарне водоводне мреже у 
граду, јер сви знамо у каквом нам је стању 
водоводна мрежа и каквих проблема имамо. 
Током протекле две-три године заменом 
25 главних вентила и заокруживањем 
водоводних прстенова завршено је много 
тешког, захтевног и компликованог посла на 
одржавању мреже.

Након усвајања измена плана и програма 
пословања  до краја године, ЈКП “Равно 
2014” је створило услове за несметан рад 
и извршавање обавеза из делокруга  својих 
радних јединица. 
“Када је у питању пословање, могу слободно 
да кажем да смо све обавезе према 
радницима и повериоцима из периода 
“Услуге” и “Водовода и канализације” 
измирили. Сада смо на “позитивној нули” 
и у наредном периоду очекујем да ће ЈКП 
“Равно 2014” бележити само позитиван 
биланс јер фирму реорганизујемо у том 
стилу”, каже Дејан Ристић, директор 
ћупријских комуналаца.
Ристић истиче да је дошло време за 
обнављање опреме и механизације. Он 
каже да њена застарелост у будућем 
периоду може само стварати проблеме 
радним јединицама да до краја извршавају 
своје послове, па је потребно нешто од тога 
обновити. Приближава се и зимски период, 
када грађани од “Равног” очекују пуну 
ангажованост. 
“Бобкет” је купљен 2014. године и то нам је 
најновија и најексплоатисанија машина. Њу 
користимо у свим условима и за различите 
потребе. Наш најновији камион је 2008. 
годиште, а ако желимо да идемо даље 
и остварујемо добре резултате морамо 
да обнављамо механизацију. У току је 
поступак јавне набавке. Очекујем да ће она 
бити успешно спроведена како бисмо могли 
да купимо нови трактор са приључним 
машинама, јер бисмо га користили за 
одржавање зелених површина и чишћење 
снега”, каже директор Ристић. 
ЈКП “Равно 2014” жели да набави и једну 

ИНТЕРВЈУ: Дејан Ристић, директор ЈКП “Равно 2014”
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРИОРИТЕТ СВИХ ПРИОРИТЕТА

У току је поступак набавке уређаја и 
софтвера који ће се користити, затим 
обележавање паркинг места, пробни рад 
и припрема грађана и возача на обавезе 
и начин функционисања система. Читав 
посао би требало да заживи до краја 
године - сазнајемо у ЈКП “Равно 2014”.  

ПАРКИНГ СЕРВИС
Ћуприја је једини град у ближој околини 
који нема регулисан стационарни 
саобраћај. У току су припреме за 
активирање Паркинг сервиса који би 
требало да реши проблем паркирања у 
граду. 
То ће бити још један посао који ће 
радити запослени у ЈКП “Равно 2014”. 
Одговорни у овом предузећу очекују да 
се у посао укључе и саобраћајна полиција 
и комунална инспекција, свако у свом 
домену надлежности, како би служба 
Паркинг сервиса имала ефекта. То ће 
умногоме решити проблем паркирања 
на раскрсницама, пешачким прелазима, 
зеленим површинама и осталим 
местима која за то нису предвиђена. 

Шта су бенефити Ћуприје и у чему је 
суштина овога посла? 
“Пројекат подразумева реално мерење 
воде! Колико је наше, колико је њихово. 
Која количина воде долази на мерну 
станицу и колико воде иде према Ћуприји. 
Ћуприја мора да има 40 процената воде 
са изворишта “Света Петка” стално у свом 
систему. У овом тренутку је то немогуће 
утврдити јер се још увек не располаже 
одговарајућим дигиталним мерним 
уређајима. Тек кад их будемо набавили 
биће све јасно и прецизно црно на бело.”
Питање које се логично намеће је да ли ће 
тако и бити? 
“Ја сам сигуран у то јер читав посао прати 
Немачка банка за развој и она мора да 
оправда новац уложен у инвестицију”, 
уверен је Ристић.  

“Предузеће је ушло у период стабилног пословања, сва дуговања 
из периода “Услуге” и “Водовода и канализације” враћена, а 
сада нам предстоји куповина нове механизације и формирање 
Паркинг сервиса”

РПГ
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Уставни суд Републике Србије одлуком је поништио 
решења о извршењу којима су радници Дома здравља 
у Ћуприји до сада са општинског рачуна скинули скоро 
70 милиона динара. Локална самоуправа је у више 
наврата указивала на то да је скидање средстава са 
рачуна општине за измиривање обавеза Дома здравља 
незаконито, и да ће тај новац морати да буде враћен у 
општинску касу. У децембру је Влада Републике Србије, 
а након тога и Народна скупштина, на захтев општине 
Ћуприја дала аутентично тумачење члана 48. Закона о 
извршењу, након чега је општина потражила своја права 
преко Уставног суда. 
“Да Влада Републике Србије није дала аутентично 
тумачење Закона о извршењу и да је са извршењем 
тих решења настављено, буџет општине Ћуприја би 
се засигурно нашао у блокади”, каже Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја. Одлуком уставног суда 
Републике Србије поништено је решење Вишег суда 
и враћено на првобитно одлучивање, јер је одлука о 
извршењу незаконита. 

“Ми ћемо морати да тражимо повраћај тих средстава, 
јер по Закону о локалној самоуправи морамо да 
штитимо општински буџет. Радници морају своја права 
да остварују на други начин, а не да потраживања 
наплаћују преко општинског буџета”, нагласио је 
председник Ерић. 
Остаје неразјашњено питање зашто су се поједини 
радници одлучили на тај корак, иако је локална 
самоуправа у више наврата указивала на то да је такав 
начин наплате потраживања незаконит.  
“Да ли су били заведени и да ли су их адвокати на то 
натерали? Ако јесу, сада ти исти радници од својих 
адвоката морају да потраже савет како да буду 
заштићени. У сваком случају, радници који су та 
средства добили мораће да их врате у буџет. У договору 

са правобраниоцем сада морамо да нађемо најбољи 
начин да та средства буду враћена”, нагласио је Ерић.  
Од председника Ерића сазнајемо да је општина 
Ћуприја уложила максималне напоре да се ситуација 
у ћупријском Дому здравља стабилизује. Део од 120 
неуговорених радника Дома здравља прешао је на рад у 
ћупријску болницу, део немедицинског особља прошао 
је кроз процес рационализације, а од укупног броја 
остало је још 29 неуговорених медицинских радника. 
Министарство здравља одобрило је ћупријском Дому 
здравља рационализацију, и уколико радници уђу у тај 
процес моћи ће да тим путем наплате сва своја заостала 
потраживања, остваре право на отпремнину и самим тим 
добију нека средства која њима законски и припадају. 
“Очекујем да ћемо проблем зарада и отпремнина за 
неуговорене раднике решити у скоријем периоду, али 
нам и даље остаје велики, нерешив проблем дуговања 
Дома здравља добављачима за лекове. Проблем је 
настао јер је у претходном периоду новац намењен за 
лекове ненаменски трошен за плате радника, а овај 
проблем моћи ћемо да решимо само уз помоћ Владе 
Републике Србије и ресорног министарства”, очекује 
председник Ерић. 

У припреми је нови Закон о здравственој заштити према 
коме ће домови здравља прећи у ингеренцију општих 
болница. 
“Изградњом интернистичког блока у Општој болници 
биће створени просторни услови за прелазак Дома 
здравља у оквире болнице, чиме ће и примарна и 
секундарна здравствена заштита бити обједињена на 
једном месту. Локална самоуправа ће свим снагама 
радити и тежити једном циљу - да Ћуприја поново 
постане центар здравствене заштите у централном 
Поморављу”, нагласио је председник општине Ћуприја 
Нинослав Ерић.

Председник Ерић: “Локална самоуправа је у више наврата указивала на то да је 
скидање средстава са рачуна општине за измиривање обавеза Дома здравља 
незаконито и да ће тај новац морати да буде враћен у општинску касу!” 

РПГ
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Проблем је настао када је новац намењен за лекове ненаменски трошен 
за плате радника



07АВГУСТ 2017 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК

ДРУШТВО

На годишњицу “Олује” у општини Ћуприја додељена прва од 11 кућа за избегла лица 

ОВДЕ СМО ДОЧЕКАНИ РАШИРЕНИХ РУКУ
Митар Николић, родом из Мостара, већ 23 године са својом четворочланом породицом живи 
у граду на Морави. Избегли су из Мостара без докумената, без личних ствари, без ичега

РПГ

“Кренули смо да спасимо живу главу, од свега што смо 
имали, верујте ништа остало није”, започиње своју причу 
Митар Николић. 
“Нисам се надао. Након толико година живота у јако 
лошим условима, моја породица је напокон добила свој 
кров над главом. Требаће да се што шта поправи у новој 
кући, али воље сада више има”, каже Митар Николић 
срећан што ће у личној карти напокон имати сталну 
адресу. 
Породица Николић прва је од 7 породица које су се 
јавиле на прошлогодишњи јавни позив Комесаријата за 
избеглице за доделу помоћи за куповину сеоске куће 
са окућницом. Уговор о куповини куће потписали су 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић и купци, 
односно продавци куће. 
“Општина Ћуприја отворила је своја врата за све оне 
људе који су несрећном судбином морали да оду са 
својих огњишта. Након усвајања акционог плана за 
помоћ избеглим и прогнаним лицима општина Ћуприја 
је у законском року конкурисала са пројектом и успела 
да за ове потребе обезбеди потребна новчана средства 
за куповину прве од 11 кућа”, каже Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја. 
“Остало је још шест породица које овог пута нису добиле 

могућност да трајно реше своје стамбено питање, али ће 
локална самоуправа и у наредном периоду наставити да 
конкурише код Комесаријата за избеглице како би свима 
њима помогла да реше животни проблем”, нагласила је 
Драгана Милановић, председница  Комисије за избор 
корисника за куповину кућа. 
“На основу јавног позива, општина Ћуприја је 
прошле године добила средства за куповину две 
куће са окућницом а потписивање уговора са новим 
власницима очекује се у скорашњем периоду.  За 
разлику од прошлогодишњег јавног позива, ове године 
породицама је додељено и 200 хиљада динара на име 
помоћи у грађевинском материјалу за реновирање 
кућа. Комесаријат за избегла лица, ове године општини 
Ћуприја одобрио је средства за куповину још две куће, 
а наша жеља је да у што скоријем периоду  решимо 
стамбено питање свих избеглих породица”, нагласила је 
Драгана Милановић. 
“Од кад сам напустио Мостар било ми је све једно куда 
ћу отићи. У Ћуприји су ме дочекали раширених руку и 
примили као да сам ту рођен. Тако ћу и ја Вас дочекати 
у свом новом дому”, испратио нас је  Митар Николић, од 
сада  Ћупричанин са сталном адресом.



ГОДИНУ ДАНА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ ЋУПРИЈЕ
Удружење младих Ћуприје као невладино 
и непрофитно удружење  постоји нешто 
више од годину дана. Основано је ради 
промоције омладинског рада, мотивације 
и подстицаја младих да у свом окружењу 
побољшају свој положај у свим животним 
областима, користећи сопствено знање 
и вештине. У пракси то значи пуно рада 
и залагања на реално остварљивим 
пројектима и амбициозним плановима 
за будућност.  Његови чланови чести су 
учесници свих културних и спортских 
манифестација у граду, а корак даље 
направљен је потписивањем споразума 
о регионалној сарадњи са удружењима 
из Параћина и Јагодине. Иако су за 
разлику од сличних удружења новајлије 
у свету омладинских организација, млади 
Ћупричани до сада су реализовали низ 
самосталних и колективних пројеката, а 
као круну свог једногодишњег деловања 
виде дводневни Камп омладине. Ова 
едукативно забавна манифестација имала 
је за циљ окупљање чланова омладинских 
организација из централне Србије ради 
размене искустава и даље сарадње на 
самосталним и заједничким пројектима. 

На радионицама које су организоване у 
оквиру кампа било је речи о потребама 
младих људи и проблемима са којима се 
сусрећу, а који су, сагласни су учесници, без 
обзира на средину у којој живе истоветни. 
Централни део манифестације била је 
презентација програма мобилности младих 
у оквиру које су представљени програми 
размене студената, студирања у иностранству 
и учешћа на међународним волонтерским 
камповима. За све госте кампа организована 
је пешачка тура и представљене културне и 
историјске знаменитости града на Морави, 
а вече је одвојено за наступ поморавских 
диџејева. 
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НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ 
Ротаријанци посредовали у донацији три рачунара ОШ “13. Октобар”

Доктор Бранислав Ранђеловић, директор 
Завода за вредновање квалитета 
васпитања и образовања Србије посетио је 
општину Ћуприја у двострукој улози, јер се 
поред састанка са руководством општине 
и директорима ћупријских школа, сусрео 
и са члановима Ротари клуба „Ћуприја-
Морава“ у својству гувернера Ротари 
дистрикта Србија и Црна Гора.
Теме састанка биле су унапређење 
образовања и васпитања и улога Ротари 
организације у овом важном послу, 
нарочито када су у питању донације које 
ће унапредити развој информационих 
технологија у школама.
Према речима др Ранђеловића разговори 
са локалном самоуправом односили су 
се на акције које ће Ротари организација 
имати у наредном периоду, и које ће се 
огледати у помоћи локалној заједници 
када је у питању екологија и развој 
информационих технологија. Други разлог 
посете био је разговор са директорима 
основних и средњих школа, а тицао се 
активности на побољшању квалитета 
образовања и васпитања. 

“Драго ми је да сам чуо доста различитих 
ставова и мишљења од директора школа, 
што може само да донесе квалитет и 
помогне нам када будемо ревидирали 
ставове за оцену рада школа”, рекао је др 
Бранислав Ранђеловић. 

Трећи разлог посете била је донација од три 
рачунара коју је министарство одобрило, 
а Ротари организација омогућила преко 
својих пријатеља у компанији “Транс нафта”. 
Председник Ротари клуба „Ћуприја-Морава“ 
Дејан Стевановић захвалио се локалној 
самоуправи на разумевању и сарадњи, 
и истакао да ће ћупријски ротаријанци у 
наредном периоду организовати више 
стручних предавања на тему екологије, 

информационих технологија, здравства и 
образовања, те помоћи у набавци рачунара, 
апарата и других учила и средстава 
неопходних за напредовање у овим 
областима.

Основна школа „13. Октобар“ добила је 
три лаптоп рачунара за опремање своје 
информатичке учионице. Директор Марко 
Ђурић се захвалио на донацији и истакао 
да школа из године у годину унапређује 
информатичку наставу. Он се захвалио 
и локалној самоуправи на разумевању 
када су у питању потребе за реновирањем 
зграде школе и побољшањем енергетске 
ефикасности. РПГ

Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета 
васпитања и образовања посетио Ћуприју

фото: Ротарифото: Ротари 

Ћупријски млади низом догађаја обележили су свој дан, али и прву годину постојања и рада

Поводом Међународног дана младих, 
Удружење младих Ћуприје у сарадњи 
са Народном библиотеком “Душан 
Матић”  уприличило је музичко- 
поетско вече у коме су учествовали 
песници Књижевног клуба “Душан 
Матић”, глумачка секција библиотеке 
и млади музичари. Захваљујући 
успешној сарадњи са многобројним 
градским институцијама Удружење 
младих Ћуприје за своје чланове је 
обезбедило попусте за учење страних 
језика, чланство у библиотеци и 
теретанама. 

фото: УМЋ
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РУСКИ ДЕМИНЕРИ ЧИСТЕ ВЕЗИРОВО БРДО
До 20. децембра биће очишћено 775 хиљада квадратних метара потеса на четири 
километра од Ћуприје

ДРУШТВО

Припадници руско-српског одреда за 
хуманитарно разминирање отпочели 
су разминирање терена на територији 
општине Ћуприја од неексплодираних 
убојитих средстава након експлозије 
у магацинима Војске Србије на 
Карађорђевом брду. Пројектом “Ћуприја 
1” биће обухваћена локација површине   
775.200 квадратних метара, смештена 
на километар од војног складишта 
Параћинске утрине и на 4 километра 
од Ћуприје. Простор је подељен на 
36 радних површина, а на пословима 
разминирања у наредна четири месеца 
радиће 50 припадника овог одреда 
подељених у четири групе, рекао је  
Богдан Пилипчук, руководилац пројекта, 
додајући да ће комплетна површина 
загађена експлозивним предметима бити 
очишћена до дубине од пола метра.

“Наш одред на простору Србије ради 
пуних десет година. Од почетка пројекта 
на Карађорђевом брду разминирано је 
око 400 хектара на којима је пронађено 
и уништено 12 и по хиљада мина и 
неексплодираних средстава. Поред 
четири групе за ручно разминирање одред 
чини и група за механичко разминирање 

као претходница, а опремљеност и 
оспособљеност одреда знатно је изнад 
међународних стандарда. Са општином 
Ћуприја имамо изузетну сарадњу. Значајно 
су нам помогли у припреми маневарских 
путева за пружање медицинске помоћи 
на пројекту”, напоменуо је Пилипчук, 
нагласивши да је један од његових главних 
задатака безбедност свих учесника у овом 
пројекту.
Смотри деминера поред Драгише 
Николића, вишег саветника за надзор 
и усклађивање разминирања Центра 
за разминирање Републике Србије, 
присуствовао је и Нинослав Ерић, 
председник општине Ћуприја. 

Председник Ерић предочио је овом 
приликом неопходност наставка овог 
пројекта разминирања на једној од кључних 
тачака на Везировом брду, Везировом 
језеру, нагласивши да ће Општина Ћуприја 
по овом питању упутити конкретан захтев 
Центру за разминирање Републике Србије. 
Разминирање се спроводи према пројекту 
и под надзором Центра за разминирање 
Србије, а инвеститор је Руска Федерација. 

ПУТЕВИ ЗА ДЕМИНЕРЕ

По налогу команданта Штаба за 
ванредне ситуације председника 
општине Нинослава Ерића, радници 
ЈКП “Равно 2014” санирали су пољске 
путеве код језера на везировом 
брду, како би руским деминерима 
омогућили лакши прилаз терену 
и евентуална извлачења у случају 
опасности. “За само три дана 
насипано је и просечено око 2,5 
километра пута, који су деминерске 
јединице прегледале и означиле као 
безбедну трасу”, каже Дејан Ристић, 
директор ЈКП “Равно 2014”.
Везирово брдо је из више разлога 
веома значајно за општину Ћуприја. 
Локална самоуправа је у последњих 
неколико година уложила средства за 
санацију главног пута према Батинцу. 
Путеви који се сада санирају користиће 
свима, па их зато треба и одржавати, 
поручују из ЈКП “Равно 2014”. То се 
нарочито односи на забрану бацања 
отпада и стварање дивљих депонија. 
Једну такву ћупријски комуналци 
су рекултивисали и апелују на свест 
грађана да се више овакве ствари 
не понављају јер ће убудуће, како 
је нагласио директор Ристић, сваки 
покушај стварања дивљих депонија 
бити санкционисан.  

Грађевинска сезона у пуном јеку

ПУТЕВИ, УЛИЦЕ, ТРОТОАРИ
Асфалтирано је и последњих 200 метара 
кружног пута кроз Мијатовац од школе до 
Гиља. Предузеће за путеве из Крагујевца 
асфалтирало је и коловоз у Сењу, испред 
манастира Раваница. Радове је обишао 
заменик председника општине Илија 
Пауновић, који је истакaо да је грађевинска 
сезона у пуном јеку. Очекује се скоро 
асфалтиње још 550 метара пута Вирине - 
Исаково, изградња тротоара у улици Лоле 
Рибара и санација улице Станоја Главаша.
“Пред општином Ћуприја је још један 
велики посао, а то је наставак асфалтирања 
пута Вирине - Исаково, који је од велике 
важности јер ће аутобуска линија 
пролазити управо овом трасом”, нагласио 
је Пауновић и истакао одличну сарадњу 
са Министарством привреде, које је увек 

имало разумевања за потребе локалних 
самоуправа када су у питању квалитетни и 
благовремено кандидовани пројекти. 
Што се тиче радова у граду најављена 
је изградња троротара у улици Лоле 
Рибара у комплетној дужини од пијаце 
до раскрснице са улицом “Цара Лазара” 
и комплетна санацијa улице Станоја 
Главаша, која би требало да крене 
почетком октобра.
“Општина ради и на изради пројектно - 
техничке документације за још неколико 
важних инфраструктурних послова у граду 
и селима, међу којима је и комплетна 
замена тротоара са припадајућом 
инфраструктуром у улици Кнеза Милоша 
од “микићевог“ моста до “славије”, 
закључио је Пауновић.

РПГ

РПГ
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БОРИНА КЊИГА НА 
ИТАЛИЈАНСКОМ 
ЈЕЗИКУ
Ћупријски књижевник Борисав 
Бора Благојевић наставља да гради 
интернационалну каријеру. У 
Италији му је објављена књига “Тај 
поглед твојих очију”. Куриозитет је 
да су песме, поред италијанског, 
штампане и на српском језику и то 
на ћирилици. Благојевић ће од 20. 
септембра до 2. октобра боравити 
у Италији где ће његово дело бити 
промовисано. Ово је друга књига 
ћупријског песника штампана на 
италијанском језику.

ПУНОЛЕТСТВО КАБАРЕА КОЈИ И 
ДАЉЕ ЖИВИ
Представом “Ја певам свој блуз”, легендарни Горан 
Султановић својом искреношћу одушевио публику  у 
Моравском амфитеатру

Представом ,,Заљуби се Цица у 
принца” позоришта “Maximus 
art”  из Београда Установа културе 
затворила је овогодишње Културно 
лето. 
Много пута отпевана песма 
Добрице Ерића исто толико пута 
је и постављана на сценама 
дечијих позоришта.  Своје виђење 
ове љубавне приче дало нам је 
позориште “Maximus art”, које је 
овом представом малишанима 
честитало почетак школске године.
Ускоро стижу нови садржаји који 
ће на јесен пружити разноврсне 

културне ужитке гледаоцима свих 
генерација – најављују из Установе 
културе. Пре свих ту је школа 
глуме која има за циљ припрему 
омладинског ансамбла за изазове 
које носи глумачки занат. Према 
речима Ненада Јовановића, 
директора Установе културе, школу 
ће водити Урош Младеновић, глумац 
и редитељ из Параћина, који се већ 
доказао у раду са омладинским 
групама. Из Установе културе 
обећавају да ће редовни гости 
школе глуме бити познати млади 
глумци и редитељи из Београда.

ЗАВРШЕНО КУЛТУРНО ЛЕТО
Установа културе задовољна приказаним програмом и одзивом 
публике. На јесен почиње школа глуме

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

У препуном амфитеатру Моравског парка 
одржана је кабаретска представа Горана 
Султановића под називом “Ја певам 
свој блуз”. Ћупријска публика уживала 
је у двочасовном глумачко-музичком 
перформансу, а мултиталентовани 
глумац још једном је показао да је исто 
тако сјајан наратор и музичар. Програм 
су чинили неки од најлепших љубавних 
стихова српских класика 19. века, али и 
риме савремених песника “упаковане” 
на један нов и специфичан начин. 
Султановић је показао да стихови Лазе 
Костића и хитови Ђорђа Балашевића 
могу звучати сасвим другачије од онога 
како смо иначе навикли, а публику је 
својим изведбама “прошетао” кроз нека 
лепша и помало заборављена времена. 
“Највећи део мог кабареа чине, што бих 
ја рекао, приче из наших живота, али 
испричане уз помоћ стихова познатих 
песника. Пошто су времена таква каква 
јесу, ми смо се у кабареу од почетка 
неизбежно бавили и политиком и 
свакодневицом, али онда сам схватио 

да људе прво то дочека ујутру чим 
укључе телевизор и отворе новине, 
и да нам је више таквих тема преко 
главе. Зато сам пре отприлике пола 
године променио концепт тако да се 
казивањем поезије, одломака из неки 
монодрама, позоришних представа, 
есеја или, чак, новина, трудим да добро 
насмејем публику и да на крају вечери 
гледаоци оду кући добро расположени, 
а да истовремено представа сачува своју 
суштину”, објаснио је Горан Султановић.
Наш познати глумац у кабаретске воде 
упловио је безмало пре 18 година, а 
током тог периода овај формат, који 
је врло брзо постао његов лични 
печат, мењао је и називе и сараднике. 
Занимљиво је да, као што је то био 
случај са култном представом “Радован 
Трећи”, апсолутно не постоје два иста 
кабареа, па све и да одгледате представу 
двапут заредом нећете имати утисак 
понављања.
“Кабаре је форма осмишљена управо 
да би се бавила критиком друштва, 
али је исто тако форма којој никада 
не истиче рок трајања. Прича о оној 
злосрећној грталици из “Дневника 
једног избеглице” која је људима до 
данас остала у живом сећању настала 
је још 1999, а и даље је актуелна. Ја на 
наступима казујем Дисове стихове, а 
публика има утисак као да је то написано 
данас. Та универзалност и јесте суштина 
доброг кабареа – универзалност, али и 
способност да орасположи гледаоце.”
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Анимирани филм
ЖИВОТ У ПЛАВОМ
У нашем анимираном филму 
добро побеђује зло, и зато на 
крају филма негативан јунак 
схвата да је погрешио и прелази 
на страну победника – кажу 
учесници пројекта “Stop motion”. 
Филм траје тридесет секунди и од 
идеје до реализације комплетно 
је дело полазника  радионице 
“Stop motion”, коју је за старије 
основце у оквиру културног лета 
организовала Установа културе.
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“Казнено поправни заводи у Србији - пример Пожаревачки казнени завод од 1853-1918” 

БОГАТА АРХИВСКА ГРАЂА О ЖИВОТУ ОСУЂЕНИКА

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ ЗА 
МЕСЕЦ ЈУЛ

АВГУСТ У 
БИБЛИОТЕЦИ 
“ДУШАН МАТИЋ”

Августовска дешавања у библиотеци 
“Душан Матић” пресељена су из читаонице 
у пријатан амбијент баште библиотеке, где 
су током овог месеца одржане промоције 
књига и позоришне представе за децу. Да су 
интерактивне представе нешто у чему деца 
највише уживају показали су и доказали 
глумци јагодинског Великог театра, који 
су за најмлађе Ћупричане извели програм 
под називом “Игра, песма, књига”. На 
импровизованој бини за неколико минута 
оживели су мноштво имагинарних ликова и 
занимљивим игроказом децу провели кроз 
живописан свет књига. 
Ништа мања посећеност није забележена 
на промоцији романа Слађане Дилић 
“Записивач љубави”. Првенац ове 
списатељице из Лапова враћа нас изворности 
живота, тамо где су емоције и љубав на првом 
месту, чуло се на промоцији. Промоцији су 
присуствовали чланови књижевних клубова 
из Лапова, Параћина и Ћуприје. 
Доделом књига учесницима завршена је 
радионица лепог писања и изражајног 
читања, казивања стихова и глуме, коју је 
током распуста библиотека организовала 
за ученике нижих разреда основних школа. 
За све предшколце и ђаке прваке Народна 
библиотека “Душан Матић” и ове године 
обезбедила је бесплатне чланске карте. 

КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА

Поетска позорница gази другу деценију постојања

Никола Ђокић
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У галерији музеја “Хореум Марги-Равно” приказана је изложба 
“Казнено поправни заводи у Србији -пример Пожаревачки 
казнени завод од 1853-1918”, коју је поводом обележавања 
150 година од оснивања и рада ове установе приредио 
историјски архив Пожаревца, у сарадњи са Криминалистичко-
полицијском академијом из Београда. На 30 паноа изложено 
је 200 архивских докумената који говоре о животу осуђеника 
и осуђеница, као и о тадашњем казненом закону Србије.  Због 
обимности архивске грађе овај мултимедијални пројекат 
подељен је у три фазе, а у ћупријској галерији представљена је 
прва фаза која обухвата изложбу, монографију и сет архивских 
фотографија.  
“Историјски архив Пожаревца једини је у Србији који је преузео 
архивску грађу једног затвора. Пожаревачки казнено-поправни 
завод послужио је као узор за све остале заводе у Србији 
кроз осведочена документа о исхрани, здравственој заштити 
осуђеника, о њиховом раду, слободном времену, службеној и 
приватној преписци. У пожаревачком затвору казну су служили 
многобројни “политички кривци” попут Светозара Марковића, 
Васе Пелагића, Бранислава Нушића, прваци радикалне странке 
из тог периода, али и чувена Илка, жена која је извршила 
атентат на краља Милана. 
Посебна целина односи се на положај затвореница које су 
осуђиване због крађе, кривоклетства, насилне изнуде, али и за 
убиства и чедоморство”, каже др Јасмина Николић, директорка 

Историјског архива Пожаревца.  
“Према историјским сазнањима, затвор у Ћуприји основан је за 
време владавине Милоша Обреновића, а најстарија архивска 
документа из 1860. и 1865. године која говоре о измештању 
жена и малолетника у Пожаревачки казамат и именовању 
управника затвора, потврда су да је Ћуприја у то време 
имала затвор”, каже Владица Божиловић, управник Казнено 
поправног завода у Ћуприји. 

Монографија “Казнено поправни заводи у Србији -пример 
Пожаревачки казнени завод од 1853-1918” представља 
веома важан допринос научној области казненог права, а 
обелодањивање ових докумената има за циљ да се јавности 
приближи функционисање казнених завода у Србији у 
прошлости.

Победник манифестације “Поетска 
позорница плус” за месец јул је Дејан 
Петровић из Крушевца са песмом 
под називом ”Вино и песма”. Према 
мишљењу стручног жирија који 
су чинили ћупријски књижевници 
Александар Дрндаревић Сингер, Миле 
Лазаревић и Слободан Станковић, као 
и песникиња Снежана Милојковић, 
Петровић је овога пута био творац 
стихова који су завредили ово 
признање. Друга награда додељена 
је Сузани Богдановић из Јагодине за 
песму “Чаршија” и Ивану Милановићу 
из Јасике код Крушевца за песму “У сну 
и на јави”, а треће место поделили су 
Љиљана Павловић из Лапова, Душанка 
Драгосавац из Јагодине и Хранимир 
Милојковић из Сокобање. Укус публике 
знатно се разликовао од афинитета 
чланова жирија, па су након гласања 
гледаоци и слушаоци одлучили да своје 
симпатије поклоне Миљани Лепојевић 
и њеној песми “Тужна бајка”, док је 
друго место освојио Богдан Јефтић из 
Крушевца, а треће Владимир Дражић 
из Панчева. Похвалу стручног жирија 
за свој рад добила је Вукица Лула 

Ђорђевић из Ниша, а похвалу публике 
Милош Вељковић из Сокобање. Како 
обичај налаже, на поетској позорници 
додељена је и престижна диплома 
“Богољуб Бата Ждерић”, која је у јулу 
отишла у руке Милене Вучковић из 
Параћина захваљујући песми “Тема 
класика”, и диплома “Душан Матић”, 
чија је добитница Слађана Дилић из 
Лапова за песму “Обећао си”. Овом 
приликом петоро песника, међу којима 
је и Александра Соколовић из Ћуприје, 
добило је поклон књигу и признање 
фондације “Мирјана Добрила” из 
Италије. 
На јулској манифестацији “Поетска 
позорница плус” такмичило се укупно 
24 песника из Крагујевца, Параћина, 
Јагодине, Сокобање, Крушевца, Лапова, 
Вршца, Панчева, Ниша и наравно 
домаћинске Ћуприје, а у ревијалном 
делу своје стихове је казивало њих 
десеторо.  
Прва поетска позорница одржана је 
јануара 1998. године и традиционално 
се крајем сваког месеца одржава до 
данас. 

Од Светозара Марковића и Васе Пелагића до Бранислава Нушића и чувене Илке, жене која је 
извршила атентат на краља Милана 
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ЕКОНОМЕТАР

Одржан 15. меморијални фудбалски турнир “Вуји у част”

ДЕБИТАНТИ ИЗ КОЛАРА ОДНЕЛИ ПОБЕДУ

СПОРТ

Колумна: пише Синиша Милутиновић

ЗАДРУЖНО ПИТАЊЕ

Екипа Колара из истоименог села победник је 15. 
меморијалног фудбалског турнира “Вуји у част”, који је 
5. августа одржан на терену у Остриковцу. Иако су на 
овогодишњем турниру били дебитантска екипа, успели 
су да надиграју екипу домаћина, Поморавље 1948 из 
Остриковца, резултатом 2:1 и освоје победнички пехар. 
Треће место припало је екипи Партизана из Мајура а 
четврто место јовачкој Младости, прошлогодишњем 
победнику меморијалног Вујиног турнира. “Иако су 
утакмице игране на веома високим температурама, 
овогодишњи турнир остаће упамћен по одличној 
фудбалској игри коју су приказале све екипе, и 
изузетној организацији и залагању чланова клуба 
и мештана Остриковца који кроз овај меморијал са 
поносом чувају сећање на Мирослава Николића Вују”, 
каже Бојан Николић, покретач турнира. И ове године 
на турниру су додељене награде за најбољег стрелца, 
играча, голмана и најбољег десног бека, позицију на 
којој је и сам играо Вуја Николић. Од прошле године 

устоличена је награда која носи име Милорада 
Станојловића, прослављеног остриковачког голмана, 
која је ове године отишла у руке Зорана Аћимовића, 
голмана јовачке Младости. 

РПГ

Чини ми се да сам термин задруга 
чуо, и усвојио много раније него што 
сам пошао у основну школу. И него 
што је нормално. Наиме, кад је један 
регрут из села у околини Крушевца 
шездесетих година отишао у ЈНА, на 
пропитивању из политичке писмености, 
информисаности, па и морално-
политичке подобности, а на питање-ко 
је председник ФНРЈ, ,  изустио је-име 
и презиме директора земљорадничке 
задруге у свом селу. Регрут није био 
шаљивџија, није био ни политички 
писмен, ни острашћен,најмање је био 
злонамеран али у химерама његовог 
ума и разума-директор задруге је био 
нека врста божанства.  Ова анегдота 
се касније препричавала са колена на 
колено, па сам је ја некад чуо и усвојио.
Да је задругарство озбиљна работа 
потврдио ми је лично добитник 
награде “Карић Фондације” једне 
године. Ништа га не питавши, док смо 
бистрили аграрну политику испод 
ораха , уверавао ме је да су приче 
о матрапазној природи његовог 
предузетништва глупост, јер је још 
његов деда био сточар са задружним 
педигреом.. Корени задругарства сежу 
до Михајла Аврамовића, оца српске 
задругарске мисли, родоначелника 

задругарске праксе, који се калио и 
задругарски занат пекао у великим 
западним економијама.
Задругарство данас није исто 
што и задругарство јуче. Данас 
је оптерећено задругарским 
хипотекама из прошлости. Задружна 
својина и задружна имовина остају 
као питање које омеђава развој 
задругарства у Србији. Свако мало 
се тиме бави са правног аспекта, не 
задирући дубље у сам суштински и 
аграрни карактер задругарства као 
руралног феномена.
Иако се чини да је информатички 
сектор пробио све тржишне 
баријере, сведоци смо да се у 
пракси дешава да купац жели да има 
рецимо стабилних 300 тона неког 
производа дневно. Џаба ознака 
„hand made”. Такође се дешава да се 
пољопривредни инпути и сировине 
плаћају скупље јер се узима мала 
количина.
Разједињени пољопривредни 
произвођачи не могу да утичу ни 
на тржиште набавке ни на тржиште 
продаје.
Пољопривредни произвођачи 
морају да удруже рад и средства 
(не као некад ОУР, него на здравим 

основама). Морају да формирају 
нове или обнове старе задруге. Да 
направе задружна правила која су 
ништа друго него корпоративна 
правила.
Задружно питање иако дефакто 
аграрно, јесте и демографско и 
социолошко и у најширем смислу 
пре свега економско питање. 
Задружна правила дефинисана су 
као аксиом коме се нема шта ни 
одати ни одузети. Зато су данас 
иста као и пре сто година.
Развијати задруге није лако. 
Рурално становништво нема 
поверења у удруживање.  
Развијати концепт удруживања 
да би се постигао свеколики 
индивидуални напредак, 
могуће је само уз перманентно 
промовисање задружне идеје.
Промовисање задругарства 
убудуће ће бити могуће само уз 
постизање конкретних резултата за 
конкретне задругаре. Кооперација 
а не конкуренција свакако ће бити 
нова максима за све произвођаче. 
Негде ће се та кооперација звати 
кластер, негде развојни парк, негде 
франшиза, негде концерн, а негде 
задруга. 
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ПОБЕДНИК ЗВЕЗДИНЕ МЛАДЕ НАДЕ

“4SPORTS” ПОБЕДНИК ТУРНИРА
IN MEMORIAM

НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ - ЂОКИЦА    
(1925 – 2017)
Спортску каријеру започиње у 14 години бавећи 
се пливањем, скијањем, фудбалом и другим 
спортовима. Фудбалску каријеру започиње у 
подмлатку ФК “Домовина “у Београду. Због рата 
1941. године напушта Београд и долази у Ћуприју. 
Од 1946. члан је ногометне секције фискултурних 
друштава “Морава” и “13. Октобар” а од 1948. члан 
ногометне секције градског спортског друштва 
Ћуприја. Године 1949. оснива се Фудбалски клуб 
“Будућност” а Николић постаје његов члан. Годину 
дана касније оснива се ФК “Раднички”,при фабрици 
шећера коме се Николић придружује. Спортску 
каријеру завршава 1954. године када одлази 
на тренерски курс за рукометног инструктора. 
Оснива женски рукометни клуб чије се игралиште 
од шљаке налазиило из фудбалског терена ФК 
“Раднички” са западне стране. Иницијатор је и први 
председник Савеза фудбалских тренера општине 
Ћуприја. Заслужан је за откривање многобројних 
талентованих рукометаша и фудбалера. 

ЖИВКОВИЋ СЛОБОДАН - БАНЕ 
ЦРНИ (1932 - 2017)
Као атлетичар такмичио се као члан лакоатлетске 
секције при фискултурног друштва “13 октобар” 
и Градског спортског друштва Ћуприја. Од 1949. 
године постаје члан АK “Будућност”, затим АК 
Ћуприја а од 1960. АК Морава. Био је члан екипе 
која је освојила 1. место на екипном првенству 
Југославије. уги низ година радио је као атлетски 
тренер и више пута биран за председника клуба. 
Био је најближи сарадник проф. Александра 
Аце Петровића. Добитник је златне повеље 
АСС, бронзане плакете АСЈ, ордена са сребрном 
звездом АСС.  

ФК “МОРАВА 1918“

СПОРТ
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Првог викенда августа, Ћуприја је била 
домаћин најмлађим категоријама 
фудбалерима из фудбалских клубова 
и школа фудбала из целе Србије на 
овогодишњем четвртом по реду 
фудбалском турниру Виола 035 Куп 2017. 
На температури од +41 степен младе 
наде фудбала приказале су спортску фер 
игру а на борбености и пожртвованости 
би им позавиделе и далеко старије и 
искусније колеге. - Идеја за покретањем 
оваквог турнира проистекла је из 
жеље да се и ми покажемо као добри 
домаћини свим клубовима који нас 
радо позивају на сличне турнире на 
којима већ неколико година уназад наш 
клуб бележи врхунске резултате, каже 
Марјан Ранђеловић тренер Виола 035. 
-У нашем клубу има доста талентованих 
дечака. Наш клуб има запажену улогу на 
многобројним турнирима оваквог типа 
иако се на њима надмећу екипе и школе 
фудбала које имају далеко биље услове за 

тренирање. Да је наш мали град расадник 
добрих фудбалера говори и чињеница 
да 5 младих фудбалера виоле тренира 
у Црвеној звезди, наглашава Марјан 
Ранђеловић.
Дводневни турнир отворили су дечаци 
генерације 2008 годиште а победник 
је била екипа Црвене звезде док су 
ћупричани заузели друго место. 
Другог дана надметали се категорија 2009 
годиште а науспешнија била је екипа из 
Деспотовца.  

Поред најмлађих фудбалера Виоле 
на турниру су снаге одмериле екипе 
Деспотовца, Ћићевца, Јагодине и 
београдске Црвене Звезде. Као награду 
за издржљивост, фер и спортски коректну 
игру ави такмичари, са својим тернерима 
и родитељима добили су од спортског 
савеза о пштине Ћуприја бесплатнно 
целодневно купаље на градским базенима 
на Славији.

Екипа 4sports из Букурешта победник 
је деветог Међународног кошаркашког 
турнира за млађе категорије “Субић 
2017”. Они су у узбудљивој и на 
моменте неизвесној борби били бољи 
од екипе Крис-Крос из Панчева. Румуни 
су неколико пута имали двоцифрену 
предност. Панчевци су хватали 
прикључак али нису имали снаге да 
преломе резултат. Обе екипе имају 
истакнуте појединце који су уврштени у 
набољу петорку турнира али су најјачи 
као колектив. Зато су и више него 
заслужено доспели до финала.  
У утакмици за треће место Шумадија из 
Крагујевца савладала је Јагодину, док су 
Параћинци били бољи од Ћупричана у 
утакмици за пето место. 
Турнир је испунио очекивања. На 
оваквим догађајима рађају се будући 
велики играчи - кажу представници 
Кошаркашког савеза Србије и Региона 
централне Србије, који су победницима 
уручили награде. 
Нагаде су додељене и најбољима 
у шутирању тројки и кошаркашком 
полигону. Најбољег “плеја” дала је 
екипа 4sports, а најбољег бека Крис 
Крос. Шумадија има набоље крило 
турнира, крилног центра 4sports, а 
наjбоља петица члан је Крис Кроса. 

Најбољем играчу турнира Рошки Томасу 
из победничке екипе пехар је предао 
Ђорђе Пажин, репрезентативац Србије 
и бивши члан ОКК Ћуприја. 
Учеснике турнира је поздравила и 
честитала на постигнутим резултатима 
и Драгица Субић, сестра Драгослава 
Субића, у чију се част турнир одиграва.

Репрезентативац Ђорђе Пажин са трибина бодрио своје 
дојучерашње другове из клуба

РПГ
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Ћупричани не заборављају Драгослава Субића и његов 
допринос кошарци



НА ЋУПРИЈСКОМ БАЗЕНУ “СЛАВИЈА” 
20 ХИЉАДА ПОСЕТИЛАЦА

ФОТОРЕПОРТАЖА

У Олимпијском и дечијем базену Славија у Ћуприји овога 
лета купало се преко 20 хиљада посетилаца, а што је 
још значајније 120 деце научило је да плива у јединој 
бесплатној школи у овом делу Србије, потврдио је 
директор СЦ Ада Иван Алексић.
„Ово лето је било за нас рекордно по посети купача, 
чак дупло више него прошле године. Према нашим 
проценама имали смо око 70 одсто посетилаца из 
околних градова Јагодине, Параћина и Деспотовца, што 
је такође за нас велики успех, јер постајемо дестинација 
која привлачи целе породице“, истиче Алексић и оцењује 
са јаком 4 управо завршену сезону купања.
Оно што посебно издваја базене Славија је чистоћа воде 

и купалишта уопште. Цене боравка на базену су најниже у 
овом делу Србије и прилагођене свим грађанима.
„Потрудили смо се да вода буде врхунског квалитета, 
најбоља у Србији, што су потврдиле све анализе 
здравствених установа, које је редовно узоркују. Деца до 
10 година не плаћају улаз, вуковци такође, до бесплатних 
карата посетиоци су могли да дођу у месечном локалном 
листу, као и инвалиди, организације, службе“, наводи 
Алексић.
Поред дневних активности, базени су били активни и у 
вечерњим сатима, а за крај сезоне била је организована  
и студентска журка.
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Успеси осуђеника КПЗ Ћуприја у културно-уметничком стваралаштву  

ДОПРИНОС РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОСУЂЕНИХ ЛИЦА

ПЕСМЕ ПРОШЛИХ ВРЕМEНА

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Милош Радовић одушевио ћупријску публику
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Вођена жељом да организује концерт на којем би била 
промовисана квалитетна музика, музика која је издржала 
тест времена, Установа културе је у госте позвала 
вокалног солисту Милоша Радовића, који је ћупријску 
публику подсетио на песме које данас представљају 
класике српске, југословенске и светске сцене. 
Милош Радовић је након четири године поново у нашем 
граду. У амбијенту амфитеатра у Моравском парку, 
тренутно најбољем за скидање прашине са ћупријског 
грађанског и боемског духа, који је некада, на игранкама 
у баштама и тересама ресторана од Кантине преко 

Соколског дома, до дома ЈНА и Касине, па све до Плоче, 
био у пуном сјају, Радовић је подсетио старије и подучио 
млађе Ћупричане како звуче староградске песме и 
романсе.
Милош Радовић је професор певања. Завршио је соло 
певање (баритон) у класи чувене примадоне Радмиле 
Бакочевић. Његове интерпретације староградских 
песама, романси и евергрин мелодија се памте. Тако је 
било и овог 25. августа, на последњем концерту овога 
лета, који је Установа културе организовала за своје 
суграђане. 
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Осуђеничко стваралаштво у Србији 
крунишу три фестивала на којима 
учествују осуђена лица из затвора 
и завода широм Србије, а који се 
кроз искрен и аутентичан културно-
уметнички израз сусрећу са слободом 
стварања. На тим фестивалима, 
у Ваљеву, Сремској Митровици и 
Сомбору, уздижу се болне истине 
и преиспитивање, горко признање 
али и очувано достојанство, нада 
грешника али и сопствена спознаја.
Овог лета осуђеници из Казнено-
поправног завода у Ћуприји 
остварили су значајне резултате на 
свим републичким такмичењима. 
Најпре, на 12. фестивалу осуђеничког 
литералног стваралаштва, у Казнено-
поправном заводу у Ваљеву, 19. 
маја, у оштрој конкуренцији од преко 
300 пријављених прича и песама, 
инспирисан боравком у матичној 
установи Бора Станковић осваја 
прво место у категорији поезије за 
рад „Ада”. Селекцију радова који 
су представљали Завод из Ћуприје 
вршио је организатор Службе за 
третман, културно-образовних и 
спортских активности професор 
Владимир Тирменштајн.
Бора Станковић је 23. јуна, освојио и 
друго место у надметању тринаесторо 
говорника на Фестивалу беседништва 
осуђених лица „Audiatur et altera pars 
– Нека се чује и друга страна” које се, 

на републичком нивоу, већ три године 
организује у Казнено-поправном 
заводу у Сремској Митровици. 
Станковић је интерпретирао беседу 
из романа „Забелешке из подземља” 
којом је покушао да публици 
приближи апсурдну човекову 
природу о којој пише Достојевски. 
Припрему ћупријског представника 
помогла је, саветима и сугестијама, 
глумица Марија Миладиновић из 
Градског позоришта „Моравиште”.

На ликовној колонији „Елан”, која се већ 
двадесет година уочи Преображења 
одржава у пријатном амбијенту 
салаша у Казнено-поправном 
заводу у Сомбору, ове године прву 
награду однео ј представник Завода 
у Ћуприји, академски сликар и члан 
УЛУС-а Петар Ђорђевић, са сликом 
„Сећање на Магрита”. Овогодишњи 
победник је свој рад посветио 
једном од својих омиљених сликара, 

чувеном белгијском надреалисти 
Ренеу Магриту, чија га тајновитост и 
загонетност неодољиво привлачи. 
Победник је започео рад на слици у 
атељеу КПЗ Ћуприја где иначе проводи 
највише времена стварајући, а све 
захваљујући подршци управе Завода 
који прибавља материјале и средства 
за рад талентованим осуђеницима. 
На тродневној колонији учествовало 
је деветнаест уметника – осуђеника 
из затвора широм Србије, различитих 
генерација и ликовних опредељења. 
Ђорђевић је млађим, талентованим 
ствараоцима, преносио знања и 
искуства о стварању уметничког дела.

Ови успеси потврђују одлучност 
Казнено-поправног завода у Ћуприји 
да кроз културно-уметнички садржај, 
кроз стваралаштво и креативност, као 
једног дела својеврсног пенолошког 
програма, допринесе рехабилитацији 
осуђених лица.
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