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ШТА ЈЕ САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА
По једној дефиницији саобраћајна култура подразумева 
начин понашања учесника у саобраћају у складу са 
законским правилима и прописима, уз међусобно 
поштовање и толеранцију спрам других учесника, са 
нарочитом пажњом на најугроженије учеснике, а то су 
инвалидне особе, старије непажљиве особе и деца. 
Може се рећи да је саобраћајна култура део опште 
човекове културе, да зависи и од васпитања, нивоа знања о 
саобраћају, личних особина, али и од жеље за понашањем 
у складу с тим. Она је одраз живљења у урбаном месту, а 
подразумева се да су сви становници одређеног насеља 
укључени у саобраћај, било као пешаци или возачи.
С друге стране, саобраћајна  некултура, је лична ствар  сваког 
појединца, али се она не може оставити без друштвеног 
надзора  јер због грешки појединаца у саобраћају страдају 
сви.
Међутим, тешко да прописи, а често и здрав разум, могу да 
помогну у убеђивању возача да не сме да седне за волан 
недовољно одморан и вози до Црне Горе без паузе или 
да не сме да крене аутомобилом из кафане, дискотеке, са 
славе итд. кући иако је попио „само“ 2-3 ракије. 

Осим тога, да би учесници у саобраћају поштовали прописе, 
потребан је доказ да се казнене мере коректно примењују. 
То значи да саобраћајна полиција не би требало да 
дозволи да возачи поред себе гледају возила са таблицама 
западноевропских земаља како јуре улицама Ћуприје или 
паркирају где им је воља, а да пролазе некажњено. Такође, 
посматрамо како остаје некажњена, рецимо, увелико 
присутна навика да се као паркинг користи коловозна 
трака испред ОШ “Ђура Јакшић”, Микићев мост, често 
и сам пешачки прелаз код пекаре “Оаза” и раскрсница у 
центру града. 
Када виде да то пролази некажњено, колико њих ће 
учинити исто? 
Нажалост, негативних примера је пуно, јер осим бахатих 
возача, ту су, рецимо, и бициклисти који не уважавају 
семафор као уређај за регулацију саобраћаја, али и пешаци 
које неопрезно и на необележеним местима прелазе 
коловоз.
Наравно, безбедност је на првом месту, посебно оних 
најугроженијих и најмањих учесника у саобраћају, а њу 
угрожавају управо људи који су учесници у саобраћају са 
ниским нивоом саобраћајне културе.

Зоран Арсић



СВИ СМО НЕРВОЗНИ КАДА 
НЕМА ВОДЕ
Илија Пауновић, заменик председника општине: Општинско руководство је свесно 
величине проблема водоснабдевања и предано и одговорно ради на његовом 
решавању
Скупштина општине Ћуприја одржала је 14. редовну 
седницу. Пре усвајања предложеног дневног реда повело 
се питање проблема водоснабдевања, које су иницирали 
представници опозиције. 

Заменик председника општине Илија Пауновић рекао je да 
се предано ради на решавању проблема водоснабдевања 
и да је локална власт свесна величине тог проблема. Према 
његовим речима проблем водоснабдевања Ћуприје не 
датира од јуче и многи су покушавали да га реше трошећи 
велике количине новца, остављајући посао незавршен. Он 
је подсетио да се Ћуприја водом снабдева из три правца: 
“Немања”, “Стрелиште” и Параћин, те да са изворишта 
“Света Петка” долази највећа количина воде, која се дели 
са Параћином у односу 60:40 у корист комшија.
“Тај водовод је застарео и због тога су чести кварови на 
траси. Између општине Ћуприја и општине Параћин воде 
се разговори о заједничком улагању у реконструкцију тог 

водовода. Постављањем система који ће у наш водовод 
убацивати реалну, мерљиву количину воде, Ћуприја ће 
коначно знати шта и колико добија од Параћина и колико 
троши.”
Констатујући да износ средстава потребних за решавање 
проблема водоснабдевања премашује могућности 
општинског буџета, Пауновић је истакао да се у сарадњи 
са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије 
и Поморавља траже могућности за конкурисање код 
Европских фондова, како би се обезбедила средства за 
комплетан посао.
“У овом тренутку имамо обезбеђена средства за израду 
пројекта за два нова бунара на “Стрелишту”, који би 
служили за дневно поравнање воде у случајевима 
несташице или повећане потрошње. Средства су потребна 
и за завршетак давно започетог постављања филтерског 
постројења на “Немањи”, које имамо у плану да коначно 
ставимо у функцију. Још једном подвлачим да је општинско 
руководство свесно проблема и да не седи скрштених 
руку, а да је Јавно комунално предузеће “Равно 2014” 
способно да “изнесе терет” и обави све послове из своје 
надлежности.”

На предлог председника Скупштине општине Бранимира 
Тазића ово питање је уврштено у тачку “одборничка 
питања и иницијативе”, и о њему ће се више разговарати 
на наредној седници Скупштине, јер су одборници 
прихватили предлог председника Скупштине да до тада 
ЈКП “Равно 2014” и стручне службе припреме све потребне 
информације и обавесте одборнике и јавност о проблему 
који мучи Ћупричане већи део лета. 
У наставку седнице одборници су усвојили Одлуку о 
матичним подручјима на територији општине и Одлуку о 
изменама и допунама одлуке о буџету општине за текућу 
годину, којом висина буџета није мењана већ су извршене 
корекције код неких корисника буџетских средстава. 
Одборници су усвојили одлуку да се потраживања општине 
Ћуприја према Холдинг индустрији каблова “Јагодина” АД 
Јагодина по основу уступљених јавних прихода, са стањем 
на дан 31. август 2016. године, са обрачунатом каматом до 
28. фебруара, у износу од 10 939 376 динара конвертују у 
удео општине Ћуприја у капиталу овог предузећа.
Скупштина је већином гласова усвојила и извештај о 
извршењу буџета општине за период од 1. јануара до 30. 
септембра ове године, које износи нешто више од 50 одсто.

АКТУЕЛНО
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Одржана 14. редовна седница Скупштине општине

Као допуна дневном реду ушле су и тачке које је претходно 
разматрало Општинско веће. Усвојена је одлука о 
измени и допуни одлуке о формирању Канцеларије за 
младе општине Ћуприја, која ће функционисати као 
организациона јединица Установе за спорт Спотски 
центар “Ада”. Тиме је усвојена и одлука о измени и допуни 
одлуке о  оснивању Установе за спорт Спотски центар 
“Ада”, а све у складу са прописима Министарства за спорт 
и омладину.
Пред одборницима су се нашла решења о именовању 
чланова Штаба за венредне ситуације и годишњи 
извештај о раду Штаба за теритаију општине Ћуприја, који 
су већином гласова усвојени. 
Одборници су усвојили и одлуку о изменама финансијског 
плана Туристичке организације. Нова вршитељка 
дужности директорке Туристичке организације је 
дипломирани економиста Јелена Петровић. 
Након расписаног јавног конкурса за директорку Народне 
библиотеке “Душан Матић”, на мандат од четири године, 
изабрана је Љиљана Ђорђевић, којој је Скупштина 
констатовала престанак в.д. стања.

ЖЕНЕ НА РУКОВOДЕЋИМ 
МЕСТИМА

фото:  screenshot
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Илија Пауновић, заменик пред. општине
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Дан општине Ћуприја

НОВА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ 
ПРОЈЕКТЕ

фото: screenshot

Нинослав Ерић: Ова генерација има визију. Та визија представља нови изглед Ћуприје

фото: Facebook

Свечаном академијом и доделом 
признања и захвалница заслужним 
појединцима поводом Дана општине, 
крунисане су овогодишње октобарске 
свечаности. Академији су присуствовали 
представници скупштинског дома 
Републике Србије, Мохамед Набхан, 
амбасадор Палестине у Србији, 
градоначелници и председници општина 
из окружења, представници Војске 
Србије, директори јавних предузећа и 
установа, већници и одборници локалног 
парламента.

Имамо апсолутну подршку Владе 
Србије и председника Вучића

Сумирајући резултате локалне самоуправе 
између два празника, председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић у први 
план истакао је пројекте који ће у ближој 
будућности изменити лице града и 
Ћуприју направити онаквом каквом је сви 

грађани општине и заслужују. 
“Сви испланирани пројекти обухваћени 
су петогодишњом стратегијом одрживог 
развоја општине Ћуприја, којом су јасно 
дефинисани развојни правци општине и 
капитални пројекти чија се реализација 
очекује у том периоду. Изградња атлетског 
комплекса као јединственог атлетског 
центра у виду мултифункционалне дворане 
и атлетског стадиона отвориће могућности 
за усавршавање врхунских спортиста 
и организовање европских и светских 
такмичења. Препознатљиви “ жути мост на 
Великој Морави”, који гази девету деценију, 
изградњом новог моста биће растерећен 
и предвиђен само за кретање пешака и 
бициклиста. Транзитни саобраћај одвијаће 
се преко новог моста саобраћајницом са две 
траке у оба смера, чиме ће се регионални 
саобраћај између суседних градова 
растеретити и убрзати. Тиме ће се створити 
могућност за ново архитектонско решење 
центра града са великим тргом и широком 
пешачком зоном. Новим  планом детаљне 
регулације пољопривредног земљишта  
у Добричеву биће створена атрактивна 
пословна  локација за вишеструку намену, 
чиме ће се отворити могућности за 
изградњу великог трговинског outlet центра, 
индустријске зоне, трговинских и спортских 
објеката, као и мини аеродрома. Нећемо 
стати ни на промоцији културно-историјског 
наслеђа нашег града. Нови изглед Ћуприје 
добићемо изградњом највећег споменика 
кнезу Лазару у Србији, и археолошким 
ископавањем римског града Хореум Марги, 
а за остварење наше визије, поред велике 
жеље и енергије, имамо апсолутну подршку 
Владе Републике Србије и председника 
Србије Александра Вучића”,  нагласио је 
Нинослав Ерић.

Достојанствен и конструктиван рад 
локалног парламента

“Као највиши орган општине Ћуприја, 
Скупштина општине је у периоду између два 
празника донела низ одлука које су директно 
утицале или ће утицати на привредни развој 
општине и смањење незапослености. Ту 
мислим, између осталог, на Одлуку о додели 
подстицајних средстава за директна улагања 
и на Одлуку о прибављању погодбом 
непокретности у јавну својину, што ће, 
убеђен сам, и надаље стимулисати и стране 
и домаће инвеститоре да овде улажу свој 
капитал и отварају нова радна места”, 
истакао је у свом обраћању присутнима 
Бранимир Тазић, председник СО Ћуприја. 

У циљу унапређења аграрне политике 
локални парламент изгласао је и низ 
аката који  ће помоћи убрзаном развоју 
пољопривреде.
“Ту пре свега издвајам Програм подршке 
за спровођење пољопривредне политике 
руралног развоја општине Ћуприја и Одлуку 
о оснивању буџетског фонда за развој 
пољопривреде општине Ћуприја. И кад смо 
већ код наставка тренда побољшања рада 
Скупштине општине Ћуприја, најављујем да 
ћемо у блиској будућности у рад локалног 
парламента увести електронску скупштину, 
а такође верујем и да ћемо нас 37-оро 
убудуће успевати да постижемо консензус 
око питања која су несумњиво битна за 
функционисање локалне заједнице.
С тим у вези, подсећам све колеге одборнике 
још једном на чињеницу да смо ми, свако 
од нас, део представничког дома, и да смо 
делегирани од стране грађана да радимо 
за рачун њиховог добра”, закључио је 
Бранимир Тазић.  

Добитници награда
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елементарну непогоду за коју се надам да се више 
никада неће поновити, и да ћемо следећи пут 
сарађивати на неком развојном пројекту”, рекао 
је Александар Ментов, менаџер организације ФАО 
УН Србија. 
“Ми у сарадњи са општином Ћуприја већ неколико 
година уназад победника пливања за Часни крст 
награђујемо златником, и овом приликом бих 
желео да се захвалим председнику Нинославу 
Ерићу и граду на овом дивном признању”, каже 
Иван Спасић, власник златаре “Спасић”. 

Двадесет стрелаца противградне станице 
”Бешњаја” који покривају територију општине 
Ћуприја добило је новчане награде, а председник 
општине Ћуприја Нинослав Ерић уручио је 
признања ђацима генерације ћупријских основних 
и средњих школа. Захвалнице и новчане награде 
добили су:
Марија Илић, ђак генерације ОШ “13. октобар” и 
ШОМО “Душан Сковран”
Ива Филиповић, ђак генерације ОШ “Вук Караџић”
Виктор Мичић, ђак генерације ОШ “Ђура Јакшић”
Филип Ђурић, ђак генерације Техничке школе
Давид Јевремовић, ђак генерације Медицинске 
школе
Урош Стојиљковић, ђак генерације Гимназије
Милица Костић, ђак генерације Школе за музичке 
таленте

Део свечане академије традиционално је чинила 
и додела октобарских признања појединцима и 
институцијама који су својим радом и залагањем 
у одређеној области допринели њеном развоју и 
напретку. 
Титула почасног грађанина Ћуприје за 2017. 
годину додељена је Слободану Бранковићу, 
директору Атлетског савеза Србије, због 
пружања безрезервне подршке приликом 
реализације донирања атлетске стазе за потребе 
новог атлетског центра општини Ћуприја, као и у 
име дугогодишње успешне сарадње са локалном 
самоуправом и Омладинским атлетским клубом 
“Морава”, што је додатно допринело промоцији 
Ћуприје као града спорта. Будући да због 
професионалних обавеза није био у могућности 
да присуствује додели признања, на академији је 
емитована видео порука Слободана Бранковића, 
који је у свом обраћању титулу почасног 
Ћупричанина оценио као  највеће признање у 
каријери.
“То је за мене једна велика обавеза да наставим 
даље, да радим и помажем свима вама како 
бисмо Ћуприју поставили на мапу европске 
и светске атлетике, и како би она постала 
регионални развојни атлетски центар.”
Октобарском спомен-плакетом награђен је 
Милан Маја Џелатовић, професор физичког 
васпитања и дугогодишњи спортски радник, 
за значајна достигнућа у области спорта на 
територији наше општине.
“Ја сам у спорту јако дуго, и за све ове године 
имао сам прилике да радим са хиљадама 
спортиста свих узраста, од почетника па све до 
професионалаца. Мало сам изненађен, али је 
ово, претпостављам, награда за животно дело.”
Захвалницу општине Ћуприја добила је 
организација за храну и пољопривреду при 
Уједињеним нацијама ФАО и златара “Спасић”.
“Морам да се захвалим председнику општине 
Ћуприја на овом великом признању, које је 
круна нашег заједничког рада. Након мајских 
поплава 2014. године помогли смо многим 
домаћинствима и пољопривредницима 
кроз поделу семенског материјала, ђубрива, 
пластеника, садница воћа, и уопште свега онога  
што је било у складу са њиховим потребама. 
Нажалост, то је био наш одговор на једну велику 

Свечаном полагању венаца присуствовали су и 
Мохамед Набхан, амбасадор Палестине у Србији, 
и Драгомир Карић, народни посланик и почасни 
грађанин Ћуприје. 

“Пре свега желим да Ћуприји и Ћупричанима 
честитам данашњи празник, дан слободе, а 
затим и да им пожелим бољу будућност како 
би у тој слободи могли да уживају. Захваљујем 
се председнику Ерићу на љубазном позиву да 
посетим ваш град, и поручујем да ћемо доћи 
и сваки наредни пут да поделимо са вама лепе 
тренутке попут овог”, рекао је Мохамед Набхан. 

Представници локалне самоуправе, Војске 
Србије и општинског одбора СУБНОР-а 
положили су венце на спомен-обележје 
ослободиоцима Ћуприје у Другом светском 
рату. У знак сећања на 13. октобар 1944. године, 
који симболизује одлучан отпор окупатору, 
поновно освајање одузете слободе и несебично 
жртовање за своју земљу, овај датум проглашен 
је за Дан општине Ћуприја.
“На овом месту 1951. године подигнут је 
споменик који треба да нас подсећа на борце из 
Ћуприје који су заједно са руском армијом 13. 
октобра 1944. ослободили наш град. За добар 
и просперитетан живот  потребне су три ствари: 
слобода, здравље и срећа. Слободу данас 
имамо управо захваљујући ослободиоцима 
нашег града, здравље које нам је рођењем дато 
свако од нас мора да чува, а за срећу Ћупричана 
смо задужени ми, представници локалне 
самоуправе, који се својски трудимо да наш 
град постане најбољи и најнапреднији град у 
Србији”, поручио је Нинослав Ерић, председник 
општине Ћуприја овом приликом.

ОДАВАЊЕ ПОШТЕ ОСЛОБОДИОЦИМА

Основна школа “13. октобар” низом активности 
обележила је 52. имендан. Школа која више 
од деценију и по носи етикету “здраве школе” 
и “школе без насиља” континуирано гради 
имиџ образовне установе чији је главни циљ 
обезбеђивање квалитетног образовања и 
адекватних услова за боравак и учење.
“У последње две године успели смо да уз 
помоћ локалне самоуправе санирамо неке од 
вишегодишњих проблема, а једна од већих 
инвестиција била је набавка новог котла за 
грејање. Адаптирали смо неке од кабинета, 
обновили школски мобилијар и окречили 
већину учионица. Оно што нас очекује у 
наредном периоду јесте замена дотрајале 
столарије, чиме ће се решити велики проблем 
губитка топлоте и истовремено смањити 
трошкови грејања. Тим поводом школу су 
посетили представници Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, преко које ћемо 
обезбедити средства за овај пројекат, како би 
прикупили прве податке о потребама за обнову 
школе и како би се припремили за поступак 
јавне набавке. Наредне године имаћемо нову 
столарију, боље грејање, котларницу на пелет, 
кровну изолацију и саниран добар део кровне 
конструкције”, каже Марко Ђурић, директор 
школе. 
Поред инфраструктурне обнове школе никако 
неће бити запостављена њена васпитно-
образовна улога.
“И на овом пољу можемо да се похвалимо 
изузетним резултатима које су ученици наше 
школе постигли на многобројним такмичењима, 
конкурсима, пројектима и разним ваннаставним 
активностима у којима су могли да примене 
знања и вештине стечене у школи”, наглашава 
директор Ђурић, истичући у први план да је 
за постигнуте успехе поред самих ученика 
заслужан и несебичан и предан рад комплетног 
наставног особља школе.  

“Живи живот у боји”
Креативност, оригиналност и свестраност 
кроз све видове сценске уметности, ученици 
и наставници приказали су у једночасовној 
представи којом су крунисали обележавање 
Дана школе. На сцени је “живот у боји” 
кроз песму, игру, музику и снажне поруке 
пријатељства, љубави и толеранције приказало 
око 100 ученика од првог до осмог разреда, 
чланова разних секција школе. Дводневне 
свечаности поводом обележавања Дана школе 
употпуњене су спортским такмичењима и 
традиционалном ликовном колонијом.
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Дан школе “13. октобар”
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ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ВИСОКОГ ШКОЛСТВА У ЋУПРИЈИ
У амфитеатру ВМШСС у Ћуприји, јубиларној 
20. генерацији студената свечано су 
додељени индекси. У прву годину 
основних струковних студија у школској 
2017/2018 години на 6 студијских програма 
наставу ће похађати 366 бруцоша. Ова 
акредитована високошколска установа 
гази другу деценију постојања и поносна 
је пре свега на 6000 студената који 
високостручно практично знање стечено 
у овој школи примењују у многобројним 
здравственим установама како у земљи, 
тако и широм Европе.

“Студенти су увек на првом месту. То 
је мото школе од кога никада нећемо 
одустати. Наш циљ је да постанемо водећа 
међународно акредитована школа за 
образовање медицинских сестара и осталих 
здравствених радника, и да своју образовну 
делатност ускладимо са свим европским 
стандардима, што ће нашим студентима 
омогућити запошљавање у иностранству без 
нострификације дипломе, нагласио је проф. 
др Христос Алексопулос, директор школе. 
Додели индекса поред студената присуствовао 
је и велики број званица међу

којима и Жељко Јовић, заменик директора 
канцеларије за Косово и Метохију.

“Наш примарни циљ је брига о младима, од 
њихових првих корака, преко едукације на 
овом степену њиховог образовања, а крајњи 
циљ је њихов повратак на простор јужне 
српске покрајине где ће им бити створени 
адекватни услови за живот и рад. На КиМ 
је у протекле 3 године урађено више него 
за протеклих 15 година, а наредне године у 
оквиру нове систематизације биће започета 
велика реформа здравственог система. Том 
реформом биће ослобођено 500 радних 
места за будуће здравствене раднике у пет 
здравствених установа”, објаснио је је Јовић.
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ОПШТА БОЛНИЦА ДОБИЈА 
ИНТЕРНИСТИЧКИ БЛОК
Средствима Републике Србије биће изграђен објекат који ће објединити комплетирану 
кардиолошку службу и сва интернистичка одељења
Општа болница у Ћуприји ускоро ће 
добити дуго очекивани интернистички 
блок захваљујући средствима која је 
Влада Републике Србије почетком 
октобра одобрила за финансирање овог 
пројекта. Према речима председника 
општине Ћуприја Нинослава Ерића, који 
је ову информацију саопштио на 31. 
редовној седници Општинског већа, из 
републичког буџета за потребе изградње 
интернистичког блока издвојено је око 
200 милиона динара. Та средства биће 
употребљена за реализацију једног од 
најозбиљнијих подухвата када је реч о 
опремању и осавремењавању објеката 
секундарне здравствене заштите.
Вест да су потписом премијерке Ане 
Брнабић одобрена средства за изградњу 
интернистичког блока у Општој болници 
у Ћуприји нарочито је обрадовала др 
Светлану Николић Павловић, народну 
посланицу у актуелном сазиву Народне 
скупштине Републике Србије. 
“Ви знате да је наша болница регионалног 

карактера и да има многа специјалистичка 
и субспецијалистичка одељења по којима 
се издваја од болница у окружењу. Ја као 
шеф кардиоваскуларног одељења одавно 
тежим ка томе да добијемо ангио-салу где 
ће у случајевима када заиста бијемо битку 
са временом пацијентима моћи да се ради 
хитна коронарографија уместо да их, као 
до сада, шаљемо у Клинички центар у 
Крагујевцу.” 
Давнашња је жеља ћупријских кардиолога 
да наш здравствени центар добије један 
комплетиран објекат у коме ће бити 
обједињена ангио-сала, нова коронарна 
јединица, служба кардиологије и пејсмејкер 
центар, као и сва остала интернистичка 
одељења. Сада смо најзад на прагу 
остварења те жеље, каже др Николић 
Павловић.
“Пејсмејкер се тренутно уграђује у 
просторијама рентген службе под условима 
који се не могу назвати баш идеалним. У 
тој згради поред кардиологије треба да 
буду и остала интернистичка одељења – 

грудно, гастроентерологија, нефрологија, 
ендокринологија, имунологија и 
хематологија. Нека од њих су реновирањем 
доведена у пристојно стање, али ипак укупно 
гледано у стање које не приличи здравству 
21. века. Све то тежимо да променимо у 
циљу побољшања квалитета здравствених 
услуга, на задовољство наших осигураника.”

Изградњом интернистичког блока знатно 
бољу и комплетнију здравствену заштиту 
поред Ћупричана добиће и грађани 
Деспотовца, Рековца, Свилајнца, Параћина 
и Јагодине, припадници Војске Србије који 
се налазе на полигону Пасуљанске ливаде, и 
запослени у руднику “Рембас”. 

РПГ

Ветар у леђа здравству у Ћуприји

У Високој медицинској школи струковних студија уписана 20. генерација студената 
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НАВИКЕ ИЗ ДЕТИЊСТВА УТИЧУ НА 
ЗДРАВЉЕ ЦЕО ЖИВОТ
Радионицама за предшколце и основце ЗЗЈЗ “Поморавље” указао на значај здравог начина исхране 
од најранијег узраста

ДРУШТВО

У читавом свету 16. октобра обележава се 
Светски дан хране. Организација за храну и 
пољопривреду при Уједињеним нацијама 
(ФАО), која руководи свим међународним 
кампањама везаним за овај датум, 
овогодишњим слоганом “Променимо 
будућност миграција – унапредимо 
безбедност хране и пољопривредни 
развој”, фокус ставља на један од највећих 
проблема данашњице, миграције 
становништва, које су у великој мери 
условљене глађу и потрагом за храном. 
Светски дан хране је прилика да се укаже на 
значај постизања циља одрживог развоја – 
без гладних до 2030. године,а као метода 
за постизање тог циља види се улагање у 
развој пољопривредне производње кроз 
међусекторску и међудржавну сарадњу, и 
осмишљавање иновативних политика.

На светски дан хране се у око 150 земаља 
широм света организује велики број 
догађаја – од маратона, преко изложби, 
представа и такмичења. Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
са мрежом окружних института и завода за 
јавно здравље, а уз подршку Министарства 
здравља, сваке године припрема 
обележавање 16. октобра као

значајног датума у Календару јавног здравља 
и кампању “Октобар – месец правилне 
исхране”. 
Ове године је поводом Светског дана 
хране расписан конкурс за избор најбољих 
ликовних и литерарних радова за децу 
предшколских установа и ученике основих 
школа на тему „Храни се правилно и буди 
здрав“. У организацији Завода за јавно 
здравље “Поморавље” у Ћуприји одржане 
су радионице за децу предшколског узраста 
и ученике основних школа, на којима су 
заједно са својим родитељима добили 
савете о неговању и увођењу здравих навика 
у исхрану. Стручњаци Центра за промоцију 
здравља нагласили су значај здравог начина 
исхране у доприносу здравом развоју и 
превенцији многих болести. 

Почела вакцинација против сезонског грипа 

ЗА ГРИП ЈЕ ЈОШ РАНО, 
ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ НЕ

Завод за јавно здравље „Поморавље” из Ћуприје 
дистрибуирао је 6.120 доза вакцина против сезонског грипа 
за шест домова здравља у Поморавском округу. Вакцине су 
распоређене према плану и потребама домова здравља, 
а укупна количина задовољиће потребе становништва у 
Поморављу. Ћупријском Дому здравља дистрибуирано 
је 600 вакцина, а вакцинација становништва је увелико 
у току. Из Завода за јавно здравље “Поморавље”истичу 
да се вакцинација против сезонског грипа препоручује 
особама старијим од 65 година, хроничним болесницима, 
дијабетичарима, особама које болују од кардиоваскуларних 
болести и лицима изложеним повећаном ризику од 
инфекције у оквиру занимања.У ову категорију спадају 
шалтерски радници, медицинско особље, радници у 
градском превозу, просветни радници и припадници 
полиције.

Дому здравља у Јагодини за ову годину додељено  је 
1.556 доза вакцина против сезонског грипа, од чега 
је 200 намењено за потребе Геронтолошког центра 
у овом граду. Параћин је добио 1.850, Свилајнац 
1.000, Деспотовац 600, а Рековац 455 доза вакцине.

Вакцинација против грипа је најефикаснија здравствена 
мера када се ради о спречавању обољевања и компликација 
грипа. Њена ефикасност је преко 80 одсто, саопштавају 
из Завода за јавно здравље „Поморавље”. Иако грипа на 
територији Поморавља још увек нема,  Завод за јавно 
здравље “Поморавље” врши надзор над пацијентима са 
клиничком сликом која је слична грипу. 

РПГ
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Октобар месец хране и здраве исхране

У циљу афирмације цивилно-војне сарадње, промоције 
хуманости и бриге о болесним лицима, у селу Вирину 
спроведена је акција “ Војни лекар селу у походе”. Акцију су 
реализовали припадници Центра копнене војске Пожаревац 
у сарадњи са медицинском екипом, ћупријском локалном 
самоуправом и Црвеним крстом. 

Акција “ Војни лекар селу у походе” усмерена је на сеоско 
становништво коме није доступна адекватна и континуирана 
здравствена заштита. Овом приликом прегледано је 35 
пацијената, а обављен је велики број кућних посета и на лицу 
места измерен крвни притисак и ниво шећера и холестерола 
у крви. Највећи број пацијената биле су особе старије од 60 
година  чији су здравствени проблеми углавном повишени 
крвни притисак, срчани проблеми и повишен ниво шећера 
и масноће у крви.  У акцији су учествовали и активисти 
Црвеног крста из Ћуприје, који су је искористили да поделе 
осам пакета хуманитарне помоћи са основним животним 
намирницама и средствима за хигијену породицама у стању 
социјалне потребе.

Акција “Војни лекар селу у походе” 

ВОЈНИ ЛЕКАР СТИГАО 
У ВИРИНЕ 

фото: Црвени крст Ћуприја
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ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ ЦРКВЕ У 
ОСТРИКОВЦУ
У присуству великог броја мештана 
свештенство Српске православне 
цркве освештало је темеље цркве 
у Остриковцу. Вршење обреда 
благосиљања будућег храма 
Преображења Господњег предводио 
је Његово преосвештенство епископ 
шумадијски Јован, а уз учешће 
свештенства цркве Светог Георгија 
из Ћуприје и цркве Свете Тројице из 
Јовца. Након читања молитви епископ 
Јован осветио је место будућег 
црквеног олтара, на које је потом 
положио повељу о освећењу и камен 
темељац. У свом обраћању окупљеним 
верницима епископ шумадијски 
Јован изразио је задовољство због 
чињенице да је ове године освештано 
укупно шест храмова у његовој 
епархији, али да су од самих објеката 
много важније духовне вредности на 
којима се заснива једна вера. 
“Путујући ка Остриковцу размишљао 
сам о томе да смо у шумадијској 

епархији од почетка године освештали 
темеље шест нових цркава, и ја се силно 
обрадујем сваки пут када на неком 
месту никне храм божији. Али поред 
ових зиданих храмова нама је потребна 
“жива црква”, а то је народ. Јер, шта 
ће нам цркве ако ће у њима бити само 
свештеник и још њих двоје, троје? Е 
видите, ми управо градимо храмове 
да би они нас изграђивали у духовном 
смислу“, поручио је епископ Јован. 

Изградња остриковачке цркве 
финансира се средствима супружника 
Драгише и Јадранке Милојевић из 

Остриковца, којима је, како кажу, ово 
одувек била велика жеља, а све са 
циљем да то буде место окупљања и 
уједињења мештана Остриковца. 
“Та жеља постоји већ петнаест 
година али ми смо дуги низ година 
радили у иностранству, па није било 
могућности за то. Сада кад смо се 
вратили у Србију најзад смо почели 
да радимо на томе. Наравно, онај ко 
више има - више може и да помогне. 
Сваки божији дом је леп на свој 
начин, а ми овај објекат градимо са 
циљем да окупи вернике, што више 
верника, и да иза нас остану неке 
будуће генерациеје које ће то умети 
да поштују и цене”, каже Драгиша 
Милојевић, ктитор остриковачке 
цркве.
Црква Преображења Господњег биће 
подигнута према пројекту архитекте 
Игора Симића из Ћуприје на 
земљишту СПЦ, односно на парцели 
јовачке црквене општине.
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ЋУПРИЈА И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У 
РИТМУ ЕВРОПЕ
Нинослав Ерић: Подижемо ниво музичке културе наше омладине, развијамо такмичарски 
дух, доводимо амбасаде европских земаља
Ћуприја ће и наредне године имати 
свог представника на финалу 
такмичењу “Србија у ритму европе”, 
које ће јуна 2018. бити одржано у 
Нишу. 
Уговор о продужетку сарадње са овом 
организацијом и манифестацијом, 
која је превазишла оквире Србије, 
потписали су председник општине 
Нинослав Ерић и извршни директор 
“Србија у ритму Европе” Игор 
Карадаревић. 
“Бенефити које је Ћуприја добила 
учешћем у музичком такмичењу 
“Србија у ритму Европе” огледају 
се, пре свега, у подизању музичке 
културе наше омладине и развијању 
такмичарског духа, а затим и у 
сарадњи са амбасадама европских 
земаља, које су дале подршку 
овом глобалном пројекту. Зато смо 
одлучили да наставимо сарадњу”, 
рекао је председник Ерић потписујући 
уговор.

Општина Ћуприја је 2015. године била 
победник ове манифестације, а већ 
наредне и домаћин престижног дечијег 
такмичења. “Током 2016. године 
угостили смо више од 10 амбасадора 
европских земаља са којима су 
остварени плодоносни  контакти, а наша 
општина искористила је прилику да и 
на овај начин промовише своје, како 
пословне тако и историјско- културне 
потенцијале”, нагласио је председник 
Ерић. 

“Организација “Србија у ритму Европе” 
је почаствована наставком сарадње 
са општином Ћуприја. Пропозиције 
такмичења предвиђају да сваки од 20 
градова учесника за партнера-пријатеља 
добије једну од амабасада европских 
замаља.  По жељи председника Ерића 
то ће овога пута бити Норвешка, и 
већ је договорена посета амбасадора 
ове земље Ћуприји”, рекао је Игор 
Карадаревић, први човек овог пројекта. 
Он је истакао изузетну пословну сарадњу 
и пријатељски однос који је општина 
Ћуприја успоставила са организаторима 
манифестације, нарочито током 
финалног такмичења 2016. године, које 
је одржано у Ћуприји.  
Аудиција за избор представника општине 
Ћуприја за 2018. биће организована 
током децембра ове године. Након 
тога, ћупријске представнике очекују 
шестомесечне припреме и бесплатни 
часови певања и плеса, како би спремно 
дочекали финално надметање. РПГ

Потписан уговор о наставку сарадње

Поред зиданих храмова нама је потребна “жива црква”, а то је народ који ће се у њој 
окупљати – поручио епископ шумадијски Јован
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА “КРЕИРАЈ ЖИВОТ”
Бранко Милојевић: Жеља нам је да повећамо број успешних привредника у Ћуприји

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

Канцеларија за локални економски 
развој општине Ћуприја у сарадњи 
са Агенцијом за развој Шумадије 
и Поморавља по осми пут била је 
организатор промоције програма 
подршке сектору малих и средњих 
предузећа Министарства привреде и 
Републичког фонда за развој, у оквиру 
које је презентован програм “Креирај 
живот” Развојне агенције Србије. 
Погодности програма “Креирај живот” 
предочене су трећој групи полазника 
ове године, а према речима Бранка 
Милојевића, помоћника председника 
општине Ћуприја задуженог за 
локални економски развој, циљ је 
да се, у односу на преко стотину 
привредника које ово тело тренутно 
контактира путем своје мејлинг листе, 
број интересената повећа. 
“Намера нам је да повећамо број 
привредника и предузетника 
који код Фонда за развој и РАС-а 
подносе захтеве за субвенције, 
помоћ при наступу на иностраним 
тржиштима и остале погодности, о 
којима их редовно информишемо 
путем сајта наше општине. Оваквим 
презентацијама уствари желимо да 
их мотивишемо да дођу до фондова 
са нижом каматом, али и до неких 
бесповратних средстава, јер су то 
заиста веома атрактивни програми, 

нарочито лако доступни предузећима 
која имају добар бонитет и солидно 
послују. У Ћуприји их можда нема пуно, 
али она која су присутна - прилично су 
квалитетна.”  
Развојна агенција Србије је тело 
које заиста даје пуно погодности 
предузетницима, али истовремено 
пружа комплетну обуку која се 
тиче конкретних бизнис корака, 
попут проналажења добављача или 
пласмана производа на тржиште, и зато 
топло препоручујем учешће у њиховим 
програмима, који су намењени како 
прекаљеним предузетницима, тако и 
онима који тек започињу сопствени 
бизнис, објашњава Бранко Милојевић. 

“Покривене су буквално све категорије 
- од старт ап кредита за почетнике у 
бизнису, па све до опција за фирме 
које постоје преко тридесет година. 

Осмишљено је мноштво програма 
који се баве преносом знања и 
информација о томе како се покреће 
бизнис, како се њиме управља, или 
рецимо како се извози.”
Уколико су пропустили прилику да 
присуствују некој од презентација, 
предузетници са територије ћупријске 
општине, и они који ће то тек постати, 
више информација о свим програмима 
за привреднике током целе године 
могу добити у Канцеларији за локални 
економски развој оштине Ћуприја, као 
телу чија је то основна улога. 
“Моја позиција помоћника 
председника општине за локални 
економски развој подразумева 
иницирање свих оних догађаја, обука и 
програма који ће мотивисати што више 
привредника и предузетника, и ми 
смо максимално отворени и доступни 
за сваког од њих. Такође имамо 
одељење које се бави пројектовањем 
и канцеларију за локални економски 
развој као места на којима се могу 
добити потпуне и тачне информације, 
а све то је доступно и на интернету. 
Заиста би нам било задовољство да 
повећамо број људи из нашег града 
који аплицирају, који траже и добијају 
средства, што из Фонда за развој, што 
из Развојне агенције Србије”, закључио 
је Милојевић. 

Тренинзи Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља 

ШАНСА ЗА БИЗНИС
Дводневна обука за почетнике у 
бизнису, предузетнике и запослене 
у малим и средњим предузећима, 
коју је у сарадњи са Регионалном 
агенцијом за економски развој 
Шумадије и Поморавља из Крагујевца 
организовала Канцеларија за 
локални економски развој општине 
Ћуприја, пружила је прилику 
заинтересованима да добију нова  
сазнања о могућностима за покретање 
сопственог бизниса. 
“Драго ми је да смо поново у Ћуприји 
јер са Канцеларијом за локални 
економски развој имамо одличну 
сарадњу. Реч је о једној од наших 
стандардизованих обука које радимо 
са малим и средњим предузећима, 
а конкретно полазници у овој групи 
заинтересовани су за аплицирање за 
програме финансијске подршке, како 
би им се помогло у даљем пословању”, 
каже Милица Чукарић, саветница у 

одељењу за развој малих и средњих 
предузећа Регионалне агенције. 
Њен задатак био је да полазнике упозна 
са техником писања бизнис плана, 
испитивањем тржишта, располагањем 
буџетом, продајом и маркетингом, 
сарадњом са банкама и другим 
појединостима важним за покретање 
бизниса, али и за одржавање на 
тржишту. 

Милица Чукарић каже да је најважнији 
практичан рад, па су учесници такве 

задатке и добијали. Радило се у 
групи и појединачно. 
“Искуства са терена су веома 
позитивна. Највише обрадује када 
се неко појави са информацијом 
да је добио средства, да је започео 
сопствени бизнис и да су му искуства 
са оваквих тренинга користила. То 
је највећа сатисфакција. Сви они 
су усмерени на различите циљне 
делатности, тако да је добра 
ствар што не постоје нека велика 
ограничења по питању конкурисања 
- ако се предузетници, мала и средња 
предузећа баве производњом или 
пружањем одређених услуга, моћи 
ће да конкуришу. Има ту занимљивих 
идеја, а за реализацију сваке од 
њих на располагању су различити 
програми Фонда за развој и Развојне 
агенције Србије”, закључила је 
Милица Чукарић.
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Подстрек сектору малих и средњих предузећа
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О НАДЕЖДИ 
ПЕТРОВИЋ
Надежда Петровић рођена је у Чачку, где 
су њени родитељи Милева и Димитрије 
Мита Петровић радили као учитељи. 
Због Митиног посла породица се најпре 
преселила у Краљево, а потом у породичну 
кућу Митиног оца у Београду, где је 
Надежда завршила Вишу женску школу 
и положила испит за наставницу цртања 
у средњим школама. Била је ученица 
код сликара реалисте Ђорђа Крстића, а 
похађала је и школу Кирила Кутлика. На 
даље школовање у Минхен одлази 1898. 
године. Због немогућности да похађа 
званичну академију, јер није постојало 
женско одељење, учи и усавршава се у 
атељеима код Антона Ажбеа, Јулијуса 
Екстера и Ангела Јанкеа. Прву самосталну 
изложбу имала је у Великој школи у 
Београду 1900.

По повратку из Минхена, од 1904. 
ангажује се у домовини око Прве 
југословенске уметничке изложбе, 
оснивања Друштва српских уметника 
Лада и Прве југословенске уметничке 
колоније у Сићеву. Ради као наставница 
цртања, излаже на многобројним 
изложбама и истовремено се ангажује на 
друштвеном пољу – један је од оснивача 
организација Коло српских сестара и 
Народна одбрана, а такође помаже 
становништву у окупираним областима 
Старе Србије и Македоније. На студијски 
боравак у Париз одлази 1910. године. У 
Београду 1912. године отвара сликарску 
школу. У балканским ратовима и Првом 
светском рату учествује као добровољна 
болничарка, преживљавајући све страхоте 
ратних збивања и тешко оболевши. Умрла 
је од тифуса 3. априла 1915. у војној 
болници у Ваљеву. 

Надежда Петровић, родоначелница 
српске модерне, најзначајнији је српски 
сликар с почетка 20. века. Иако је тематски 
остала верна националном, стилски се 
потпуно окренула савременим токовима 
европске уметности. У односу на остале 
наше уметнике ишла је знатно испред 
свог времена – сигурно да је и то један 
од разлога што од својих савременика 
није била добро схваћена, у једној 
традиционално патријархалној српској 
средини. Авангардним визуелним изразом 
и тематски ангажованим приступом, 
позиција сликарства Надежде Петровић 
потврђена је као гранична између старих 
и нових схватања ликовне уметности. 
Иако изразити индивидуалиста, припада 
породици великих колориста који стварају 
егзалтирано, где се као доминанта 
издиже њен експресионистички став 
– недвосмислени производ снажне 
воље и темперамента, свакако уз 
импресионистички приступ, фовистички 
колорит, елементе сецесије и симболизма. 

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ ЈЕ 
ХОДАЛА ЋУПРИЈОМ
Галерија музеја “Хореум Марги – Равно” била је 
домаћин репрезентативне мултимедијалне изложбе 
слика хероине балканских и Великог рата
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Простор галерије музеја “Хореум Марги 
- Равно” био је тесан да прими све 
љубитеље сликарства Надежде Петровић, 
једне од највећих српских уметница и 
хероине балканских и Првог светског 
рата. Према речима Новака Новаковића, 
директора музеја, већ прве вечери, на 
отварању, изложбу је видело преко 200 
посетилаца, а до краја октобра и свих 
1800.

“Поређења ради, током 2013. године све 
догађаје у музеју видело је укупно 1700 
људи. То само говори колико је порасло 
интересовање ћупријске и публике из 
околине, за програме које музеј “Хореум 
Марги – Равно” приређује.”
Надежда Петровић имала је кратак 
али буран живот. За своје 42 године 
пропутовала је пре свега своју земљу 
Србију, а онда и Европу и свет. Случај је хтео 
да изложба буде отворена у предвечерје 
рођендана велике уметнице, 12. октобра. 
Захваљујући сарадњи уметничке галерије 
“Надежда Петровић” из Чачка и музеја 
“Хореум Марги - Равно” дошло је до 
плодоносне сарадње, па  су Ћупричани и 
њихови гости могли све до 31. октобра да 
уживају у мултимедијалној поставци коју 
потписују Драгана Божовић, виши кустос 
и Мирјана Рацковић, музејски саветник 
уметничке галерије “Надежда Петровић”.
“Уметничка галерија “Надежда Петровић” 
у Чачку има 12 слика велике уметнице. 
Овакву и сличне поставке имали смо 
широм Србије. Први пут смо у Поморављу 
и велика нам је част што смо допринели 
прослави Дана општине Ћуприја”, каже 
Мирјана Рацковић. 
Животни пут велику сликарку Надежду 
Петровић довео је крајем прве деценије 
20. века у Ћуприју и Сењски Рудник, где 
је и провела неко време. О томе постоје 
писана сведочанства, фотографије, 
али и две уметничке слике назване по 
топонимима овога краја. Наиме, директор 
јаме “Сењски рудник” почетком прошлог 

века био је Владимир Мишковић, супруг 
Надеждине млађе сестре Милице. 
Због тога је Надежда са својим млађим 
братом Растком Петровићем, касније 
познатим књижевником, често боравила 
у нашем крају. 

Ову занимљивост из живота велике 
сликарке изнела је Драгана Божовић, 
виши кустос у уметничкој галерији 
“Надежда Петровић”. Драгана Божовић 
је рођена Ћупричанка и каже да јој је 
било посебно драго када је пронашла 
ове податке. Она је нагласила да је 
веза Надежде Петровић са Ћупријом, 
односно Сењем и Сењским Рудником, 
веома занимљива за истраживање и ко 
жели може јој се детаљније посветити, 
јер документација постоји и добрим 
делом се налази у Музеју угљарства у 
Сењском Руднику.  Један део ћупријске 
изложбе управо је био посвећен боравку 
Надежде Петровић у Сењском Руднику. 
Почасни гост на отварању изложбе био 
је Милош Коларж, потомак Надежде 
Петровић, који је присутне подсетио 
на животни пут своје баба-тетке, како 
је рекао, и њен боравак у Ћуприји и 
Сењском Руднику, истакавши да је 
већи део породице веома радо и често 
долазио у овај крај, а да је највише 
фотографија из тог времена направила 
управо она.
У галерији музеја “Хореум Марги - 
Равно” посетиоци су могли да виде дела 
“Баварац са шеширом”, “Воденица”, 
“Жена са дететом”, “Портрет седе 
жене”, “Море” и “Стари шедрван у 
Призрену”, као и паное са животним 
путем велике уметнице, те видео запис 
о њеном учешћу у балканским и Првом 
светском рату, као и за Ћупричане 
најзанимљивији део, видео приказ под 
називом “Надежда Петровић у Сењском 
Руднику”, који обилује подацима, 
сликама и фотографијама о боравку 
уметнице и њене фамилије у овом крају.
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Нова сазнања о великој уметници

фото: музеј Хореум Марги-Равно



РПГ

Хит представа Народног позоришта пред ћупријском публиком 

“ФРЕНКИ И ЏОНИ” НА СРПСКИ НАЧИН

ПРВИ NEO NOIR РОМАН У СРБИЈИВУКОВИ НАЧИТАНЦИ
Основна школа “Вук Караџић” традиционално 
обележава 31. октобар, Дан школских 
библиотекара. Посебан значај овом датуму даје 
осамдесетогодишњица постојања школе и 230. 
годишњица рођења Вука Караџића, највећег 
српског језикословца, чије име школа носи.

“Вукови начитанци”, како себе називају ученици 
који су чланови библиотеке, поносни су на историју 
и традицију своје образовне установе, јер су кроз 
њене двери за 80 година постојања прошли и траг 
оставили многи познати Ћупричани. И ове године 
пригодним програмом дат је значај школском 
библиотекарству јер, према речима професорке 
Љиљане Миленковић Радевић, оно има веома 
важну улогу у стварању љубави према књизи код 
ученика већ од првог разреда основне школе. 
“Библиотека ОШ “Вук Караџић” има преко 12 
хиљада књига, а нови наслови стигли су нам и 
ове године као дар Народне библиотеке “Душан 
Матић”, са којом школа има одличну сарадњу”, 
нагласила је професорка Миленковић Радевић. 
Школска библиотека редовно награђује најверније 
и најредовније читаоце, па је тако ове године 
награђена Јасмина Марковић, ученица 3/2.
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Спој одличне глуме и ефектног, животно реалистичног текста – 
тако би се укратко могла описати представа “Френки и Џони” са 
протагонистима Слободом Мићаловић и Игором Ђорђевићем. 
Хит представа сцене “Раша Плаовић”, Народног позоришта, 
која говори о вечитој теми мушко-женских односа, страху од 
праве љубави и озбиљне везе, и ожиљцима које живот оставља 
на свима нама, заправо је позоришна адаптација сценарија 
истоименог холивудског класика из 1991. године. Слобода 
Мићаловић и Игор Ђорђевић на прави начин су на позоришним 
даскама оживели опрезну, неповерљиву Френки, и одлучног, 
екстровертног Џонија, ликове које су својевремено маестрално 
одиграли талентована Мишел Фајфер и легендарни Ал Паћино. 
Њих двоје представљају људе средњих година са богатим 
лошим животним искуством, које у великој мери диктира 
њихово понашање и утиче на њихове погледе на свет. 
“Ова прича јесте савремена, али је по мени заправо 
ванвременска, зато што се бави вечитом темом мушко-женских 
односа, тиме колико разочарани и оштећени излазимо из 
лоших веза и колико нам храбрости треба да упловимо у неки 
нови однос који је можда баш прави и вредан труда. Моја 
Френки је била жртва физичког насиља и има реалан разлог да 
се плаши који крије скоро до самог краја, али се јако заљубила 

и ипак решава да поверује да је права љубав могућа. Наравно, 
у животу нема никаквих гаранција да ће то потрајати заувек, 
и то је једна од порука које кроз Џонијеве речи ова представа 
шаље”, каже Слобода Мићаловић.

Отелотворење Френки и Џонија на српски начин веома лако 
налази свој пут до срца гледалаца, а најбољи доказ томе је 
громогласни аплауз публике у препуној сали ШОМО “Душан 
Сковран”, која је ову представу имала прилике да одгледа у 
оквиру обележавања Дана општине Ћуприја. 

За љубитеље савремене књижевности 
у Народној библиотеци “Душан 
Матић” приређена је промоција 
романа “Светионичар: Весници олује” 
аутора Младена Ђорђевића. Први део 
трилогије “Уточиште”, који већ самим 
насловом интригира читаоце и наводи 
их на размишљање о судбини света 
и неизвесности њихове сопствене 
будућности у њему, заправо је роман 
првенац младог писца из Ниша, који 
припада жанру фантастичног трилера 
са примесама neo noir-а.  
“Мој роман је жанровски уско везан 
за neo noir који се на овим нашим 
просторима први пут имплементира у 
литератури. Карактерише га дистопија, 
јер се радња одвија у измишљеном 
европском метрополису Вранолујном, 
у ком се дешавају два паранормална 
убиства које покушавају да реше два 
главна лика - Елена Родригез, државна 
истражитељка у одељењу за убиства 
и приватни детектив Бен Фостер. 
Они ће се на том путу уплести у низ 
мрачних ситуација, а како трилогија 
буде одмицала тако ће и они све 
више схватати да се заправо читав 
град налази у великој опасности”, 
наговештава аутор. 
Младен Ђорђевић тек почиње да 
утире свој пут као романописац, али 
ово никако није његов први сусрет са 
писаном речју. Аутор књиге за коју је 
рецензију у стиху написао познати 

музичар Аца Селтик, фронтмен групе 
“Orthodox Celts”, до сада се бавио 
писањем кратких прича, објављених 
у електронској збирци “Бескрајна 
прича”, и у збирци прича Звижда и 
Хомоља под називом “Чувари златног 
руна”. Ипак, сада се прихватио 
једног далеко озбиљнијег задатка 
званог увођење neo noir-a у домаћу 
књижевност, али, како сам каже, 
испоставља се да давање књижевне 
форме жанру који изворно припада 
филмској уметности, и није тако тешко. 
“Ја сам мислио да ће бити доста 
тешко, али заправо је веома лако ако 
волите тај жанр. Neo noir је новија 
верзија правца који се појавио још 
30-их година 20. века, а један од 
његових најзначајнијих представника 
је Алфред Хичкок чијих се филмова 
старија публика добро сећа. Film noir 
има чудне кадрове, рађен је у црно-
белој техници, пун је узбудљивих 
заплета са елементима преваре, лажи, 
манипулације, корупције...Обзиром да 
сам ја овај роман писао у првом лицу 
није ми био никакав проблем да мог 
приватног детектива Бена Фостера, 
који је остао без посла, представим 
као особу нихилистички расположену 
према свету који га окружује”, 
објашњава Младен Ђорђевић.  
Роман “Светионичар: Весници олује” 
објавила је издавачка кућа “Отворена 
књига” из Београда.

Слобода Мићаловић и Игор Ђорђевић верно дочарали ликове холивудског класика у 
позоришној верзији 

РПГ
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Промоција књиге “Светионичар: Весници олује”Обележен Дан школских библиотекара
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Колумна: пише Синиша Милутиновић

НА РАСХОДНОЈ СТРАНИ РЕКЕ

РПГ

Приходи су суштина сваког посла. Без прихода 
који настају прометом добара и услуга(дакле 
проналаском тржишта за производе и услуге), 
нема одрживог бизниса. Ове и овакве 
крилатице ћете чути свакодневно, и овоме се 
нема шта додати или одузети јер су наведене 
тврдње једнако тачне као и да Сунце излази 
и залази сваки дан. Дакле, приходи су жила 
куцавица бизниса и крај.
Иако је приход нужан услов за одрживост 
бизниса, он свакако није и једини. Главни 
јесте. Сигурно сте били сведоци, да је нечији 
посао пропао јер је предузетник трошио 
преко губера. Трошкови су били толики да 
нису могли да поднесу реализацију, а газда је 
веровао да ће приходи порасти до те мере да 
ће успети да покрију све трошкове.
Расходна страна бизниса једнако је важна као 
и приходна из више разлога. У иницијацији 
неког бизниса свако води рачуна о расходима 
онако како му се чини логичним или како је 
научио да је логично. Тако ће једна група 
предузетника у почетним фазама бизниса 
радити свој посао од куће, док приходна 
страна не постигне такву разину да може да 
подмири трошкове закупа простора. Свакако, 
неки ће одмах кренути са закупом простора, 
рачунајући на бржи раст.
Ко је добро рачунао видеће се већ после 
прве године кад се подвуче црта. Како ће се 
ко понашати после прве године зависиће од 
величине прихода који је направљен,али и 
од финансијске кондиције самих привредних 

актера.
Није тајна да су многи бизниси пропали 
јер предузетник више није могао да 
финансира дефицит. Предузетник 
који добро управља расходима у фази 
иницијације, не мора добро управљати 
расходима у неким каснијим животоним 
циклусима самог посла.
Неретко,  могу  се видети ситуације да 
расходи расту брже него приходи.
Тежећи да прави већу реализацију 
предузетник може сасвим занемарити 
маржу, што га чак и условима стабилних 
и непромењених расхода вуче у талог 
дефицита. Ово најчешће гледамо у 
ситуацијама када газде дају готово 
свакодневне попусте не калкулишући 
колико их та „акција” заиста кошта.
Непознавање саме цене коштања 
школски је пример лошег управљања 
расходима. Продата роба има набавну 
вредност, а попустима се директно 
смањује разлика у цени робе. 
Занемаривање банкарских провизија, 
курсних разлика или трошкова картица, 
одржавања рачуна такође је део лоше 
праксе. О амортизацији се размишља 
тек уколико неко основно средство 
постане неупотребљиво. А она је 
дефактно пузајући трошак.
Опортунитетни трошак је можда и 
најзанимљивија ствар. Проводећи 
неко време више радећи једну ствар, 

провешћемо неко време мање радећи 
другу ствар. Тако, уколико проведемо 
рецимо три сата у поправци штампача, ми 
ћемо изгубити три сата нашег основног 
посла.  Уколико је за та три сата наша зарада 
рецимо 2000 РСД, а трошак поправке 
штампача износи 1000 РСД, ми смо донели 
погрешну одлуку и лоше инвестирали наше 
време.

фото: screenshot

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
- Све скупштине станара до 01/01/2018 године 
морају бити регистроване или пререгистроване 
у стамбене заједнице а у супротном локална 
самоуправа ће наметнути принудну управу.
- Власник привредног друштва одговара за 
обавезе друштва унетом имовином у само 
друштво
- Предузетник не може формирати привредно 
друштво као предузетник већ то може урадити 
као физичко лице
- Није дозвољено спајање предузетника и 
привредног друштва
- Удружење грађана може под одређеним 
условима да обавља привредну односно 
профитабилну делатност
- Процес ликвидације привредног друштва траје 
најмање 120 дана
- Стицањем статуса паушалца порески обвезник 
не води пословне књиге али може да буде 
предмет пореске контроле
- Једно физичко лице може да формира 
неограничен број привредних друштава и само 
једну предузетничку радњу
- Привредно друштво не може водити пословне 
књиге по систему простог књиговодства
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Победник 72. уличне трке “Меморијал 
Александар Петровић” у конкуренцији сениора 
на 3000 метара је Кенијац Џоел Маина Мванги. 
Други је био његов сународник Вајклиф 
Кипкорир Бивот, док је трећи на циљ стигао 
Мађар Ласло Грегор. Код атлетичарки победу је 
однела наша Амела Терзић, друга је била Зита 
Качер из Мађарске, а трећа је на циљ стигла 
Велентина Кирјарскаја из Украјине. Последња и 
најатрактивнија трка дана носи назив “Мирослав 
Трле Павловић”, по ћупријској легенди, прваку 
државе на дугим пругама и маратону, и сваке 
године окупља интернационалну атлетску елиту, 
као што је то био случај и овога пута.
Од Ћупричана истакли су се млади Алекса и 
Срећко Милановић који су у својој конкуренцији 
били први и други. Трећи је био Јован Деновић из 
Косовске Митровице. Овим момцима недостајао 
је само Амел Џаковац из Новог Пазара па да 
конкуренција буде најјача могућа. Међутим, 
Џаковац је у Ћуприји наступио у конкуренцији 
млађих и старијих јуниора, где је заузео треће 
место.
Велики број посетилаца поздравио је легенду 
стоног тениса Драгутина Шурбека, најтрофејнијег 
спортисту Југославије, који је специјално за ову 
прилику дошао из Загреба.
“Први пут сам у Ћуприји и дошао сам на позив 
мог пријатеља Драгана Здравковића, да на 
делу видим како Ћуприја и Ћупричани живе за 
атлетику”, каже прослављени спортиста. 
Он је добро упознат са свим напорима које 
Ћуприја улаже како би ускоро постала стожер 
атлетике у централној Србији. Господин 
Шурбек је посебно похвалио агилност младог 
руководства општине које пред собом има јасан 
циљ и све подређује њему. Као спортиста, а и 
као активан политичар у време председничког 
мандата Иве Јосиповића, Драгутин Шурбек 
добро зна колико је рада и напора потребно да 
би се дошло до остварења неког циља. Посебно 
је био дирљив његов разговор са младим 
атлетичарима из Ћуприје, којима је пренео своја 
искуства са тренинга, такмичења и наступа са, 
тада неприкосновеним, Кинезима. Истичући 
своју преданост спорту Шурбек је нагласио: 
“Спавао сам са рекетом!” 

Велики спортиста и данас је активан у својој 
школи стоног тениса, где ради са младим 
играчима али и држи предавања тренерима и 
спортским радницима који долазе из читавог 
света. Домаћин Драгутину Шурбеку у Ћуприји 
био је проф. др Марцел Вучетић из Кутине, који 
већ неколико година за редом долази у Ћуприју 
и, по сопственом признању, одушевљен је радом 
Драгана Здравковића са младим атлетичарима. 

“Најбољу технику трчања у Југославији имали 
су Драган Здравковић и Предраг Мељњак”, 
рекао је господин Вучетић.   
Од атлетичара, гост 72. уличне трке био је 
репрезентативац Емир Бекрић, који је најавио 
да се после дуге паузе наредне године враћа 
на стазу. “Пронашао сам нови мотив, нову 
снагу и једва чекам нове наступе”, рекао је 
Бекрић, који је после четири године поново у 
Ћуприји, као промотер уличне трке. 
Спринтерска легенда Исмаил Мачев побрао 
је аплаузе многобројне публике. Он се 
присетио својих почетака у Скопљу, где је као и 
данашњи клинци трчао и дивио се тадашњим 
атлетским величинама. Редовни гост Ћуприје 
је непревазиђени дугопругашки рекордер 
Дане Корица, који уз Слободана Бранковића, 
Снежану Пајкић, Веру Николић и Драгана 
Здравковића много ради на промоцији 
ћупријске атлетике.  Ни овај празник атлетике 
није могао да прође без наше Вере Николић, 
која је истакла да у срцу носи три града - 
Ћуприју, Загреб и Крушевац. “Ћуприја ће 
увек бити на првом месту”, нагласила је Вера 
Николић. Први пут у Ћуприји био је и бивши 
хрватски атлетичар Ђани Ковач, учесник две 
олимпијаде. 
Организатори 72. уличне трке “Меморијал 
Александар Петровић” били су Спортски савез 
Ћуприје и Омладински атлетски клуб “Морава”, 

под покровитељством општине Ћуприја. 

РПГ
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Снежани Пајкић 
“ЗЛАТНА ЗНАЧКА ЕВРОПСКЕ АТЛЕТИКЕ” 
Снежана Пајкић, прослављена 
атлетичарка из Ћуприје, добитница је 
“Златне значке атлетике” за 2017. годину. 
Ово престижно признање додељено јој 
је на недавно одржаном 25. Европском 
атлетском конгресу у Виљнусу, главном 
граду Литваније.
Европски атлетски савез одлучио је да 
Снежани Пајкић додели златну значку за 
посебна достигнућа у развоју европске 
атлетике и успешну реализацију европских 
атлетских такмичења и пројеката. 
Снежана Пајкић освајачица је јуниорског 
сребра и бронзе на 1500 метара, а њен 
највећи успех је освајање титуле европске 
шампионке 1990. године у Сплиту.

Празник атлетике на 72. уличној трци

Почасни гост, прослављени стонотенисер Драгутин Шурбек, одушевљен љубављу 
Ћупричана према “краљици спортова” 

ИСТИНИТА ПРИЧА
Драгутин Шурбек је два дана провео у 
Ћуприји. Шетао се градом и обилазио 
продавнице. Свратио је у један бутик да 
погледа дуксеве. У друштву са њим био 
је проф. др Марцел Вучетић. Видевши 
да продавац са знатижељом гледа 
потенцијалне купце, Вучетић га је упитао 
да ли зна ко је био најбољи стонотенисер 
у бившој Југославији. Продавац је као из 
топа одговорио: “Драгутин Шурбек!” 
“Ево, управо га гледате”, упознао је 
Вучетић продавца са спортском легендом. 
Шурбек је пазарио два дукса а продавац 
му је, прича каже, дао велики попуст. 
Родило се пријатељство и успомена за 
цео живот. 

фото:  ОАК Морава

фото:  ОАК Морава

фото:  ОАК Морава

фото:  ОАК Морава

фото:  ОАК Морава

Дане Корица и Драгутин Шурбек
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29. октобар, Светски дан можданог удара 

ВРЕМЕ ЈЕ МОЗАК

РПГ

Мождани удар други је узрок обољевања 
и смртности, и најчешћи узрок 
инвалидитета у Србији, која тренутно 
носи неславну лидерску позицију међу 
земљама у региону по броју оболелих. 
На годишњем нивоу у Србији се догоди 
између 25 и 30 хиљада можданих 
удара, што је пропорционално граду 
величине Ћуприје. Некада се сматрало 
да је мождани удар болест којој су 
најподложније старије особе. Довољно 
је рећи да се без икаквих фактора ризика 
након 55. године живота сваких 5 година 
удвостручи ризик од добијања можданог 
удара, али је заблуда да се мождани удар 
дешава само старијима. Мождани удар 
дешава се свима, па чак и деци, упозорава 
доктор Иван Милојевић, неуролог у 
Општој болници Ћуприја, потпредседник 
Националног удружења за борбу против 
можданог удара и члан управног одбора 
Европске алијансе за мождани удар.

ШТА ЈЕ МОЖДАНИ УДАР? 
Мождани удар или цереброваскуларни 
инсулт, односно шлог, је стање које 
наступа након поремећаја протока 
крви у можданом ткиву. Дели се на 
исхемијски и хеморагијски. Исхемијски 
мождани удар последица је сужења или 
неравнине крвног суда и јавља се у 70 
одсто случајева. Пуцање зида крвног суда 
изазива такозвани хеморагијски мождани 
удар, а оба доводе до немогућности 
исхрањивања дела ткива мозга, тј 
инфаркта мозга.
“Обично волим да кажем да је мозак 
“себичан” орган, јер за разлику од других 
органа преузима 20 одсто укупног протока 
крви кроз организам, што чини петину 
минутног волумена срца. Мождано ткива 
спада у такозвана “племенита” ткива, 
веома осетљива на недостатак кисеоника. 
Уколико се не снабдевају довољном 
количином кисеоника мождане ћелије 
одумиру у веома кратком року, за непуних 
сат времена Управо то мождани удар 
или шлог ставља у први ред хитности, 
јер је као код срчаног удара, и код шлога 
пресудна брза лекарска интервенција”, 
наглашава др Милојевић.

ФАКТОРИ РИЗИКА?
“Када је посреди мождани удар, фактори 
ризика углавном се поклапају са онима који 
доводе до срчаног удара. Истраживања 
показују да 90% свих можданих удара 
настаје због фактора ризика на које је 
могуће утицати, попут високог крвног 
притиска, поремећаја срчаног ритма, 
високог холестерола, дијабетеса и лоших 
животних навика, у које спадају неправилна 
исхрана, пушење, недовољна физичка 
активност, прекомерно конзумирање 
алкохола.”
КОЈИ СУ СИМПТОМИ МОЖДАНОГ 
УДАРА? 
Симптоми можданог удара манифестују се 
нагло и удружено, а као карактеристични 
јављају се искривљеност лица, слабост или 
одузетост једне половине тела, отежано 
изговарање речи, пролазни или трајни 
губитак претходно стечених знања и 
вештина.
“Наши људи немају довољно свести о 
томе ни шта су симптоми можданог удара 
ни колико је важно да се након уочавања 
првих симптома јаве лекару”, наставља 
доктор Иван Милојевић. “Фактор времена 
најважнији је елемент лечења шлога. Са 
терапијског аспекта најдрагоценија су прва 
3 до 4 сата од појаве симптома можданог 
удара, када је могуће применити адекватну 
терапију за разбијање тромба. Зато је веома 
важно да све  медицинске службе, почев од 
Опште медицине, Ургентне и Хитне помоћи, 
па до службе неурологије и јединице за 
мождани удар, делују јединствено и пре 
свега експедитивно како би се испоштовали 
строго одређени критеријуми за давање 
тромболитичке терапије и пацијенту на 
време спасао живот. Одељење неурологије 
Опште болнице у Ћуприји једно је од 
ретких одељења које се годинама уназад 
бави озбиљним приступом и анализом 
можданог удара. Велики напредак у лечењу 
можданог удара постигнут је формирањем 
јединице за мождани удар у оквиру које 
се већ 8 година успешно примењује 
тромболитичка терапија.”

МОЖДАНИ УДАР-ПРЕВЕНЦИЈА!
“Превенција може да се подели на 
примарну - спречавање да до удара и дође, 
и секундарну, када се напори усмеравају 
на спречавање следећег можданог удара. 
Процена је да у садашњим условима може 
да се спречи и до 80% можданих удара.”
Последице можданог удара 
Последице можданог удара су бројне, 
а њихов интензитет повезан је са 
интензитетом можданог удара. Од мере у 
којој су изражене, старосне доби пацијента 
и општег стања организма зависи колико ће 
опоравак бити успешан. Раније се сматрало 
да је оптималан рок за опоравак од шлога 
6 месеци, и да се након тога подразумева 
дефинитивно стационарно стање 
пацијента. Нова истраживања то негирају и 
кажу да се током првих 6 месеци опорави 
највећи број функција, али да преостали 
део може и даље, доживотно да се 
опоравља. Савет пацијентима је да и након 
овог периода наставе са коришћењем 
терапије медикаментима са паралелном 
физијатријском терапијом, која ће им 
макар у најблажој мери вратити било коју 
од виталних функција и тако олакшати 
живот. 

др ИВАН МИЛОЈЕВИЋ, неуролог: Мождани удар се лечи, али само ако се не закасни

Удружење грађана “Мождани удар 
Србија ” основано је 2012. године и члан 
је удружења пацијената SAFE, највећег 
европског удружења пацијената 
оболелих од можданог удара. Ћупријски 
неуролог, доктор Иван Милојевић, 
дугогодишњи је члан управног одбора 
овог удружења. SAFE је алијанса 30 
удружења која се баве подршком 
оболелима од можданог удара и 
њиховим породицама. Удружење је 
основано са циљем подизања свести о 
важности превенције можданог удара 
кроз разне акције и истраживања, 
у којима ће се представити нови 
приступи лечењу и стварање нових 
могућности за пацијенте оболеле од 
можданог удара, слика о томе шта се 
дешава са пацијентима када напусте 
хоспитално лечење на неурологији, ток 
ране и касне рехабилитације, па све 
до њиховог поновног укључивања у 
активан живот. 

др Иван Милојевић
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КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Национална изложба паса свих раса Кинолошког 
друштва “Ада” окупила је преко 250 учесника из земље 
и иностранства. Упоредо са њом одржана је и такозвана 
“специјалка”, за псе који припадају деветој ФЦИ групи.
Генерални секретар Кинолошког савеза Србије Махмуд Ал 
Дагистани високо је оценио квалитет приказаних паса и 
организацију изложбе. 
“Кинологија у Ћуприји има дугу традицију и драго ми је да 
се та традиција наставља. Велики број квалитетних паса 
свих раса улива наду да ће тако бити и убудуће. Изложба 
у Ћуприји потврђује оно што ми у Кинолошком савезу 
радимо, а то је подизање квалитета паса, у сваком смислу. 
Да смо на добром путу сведоче многобројна призања која 
стижу из иностранства о одличним резултатима наших 
паса, али и број иностраних излагача који све више посећују 

изложбе у Србији.”
“Кинолошко друштво “Ада” има дугогодишње искуство 
са организацијом ове врсте манифестација и излагачи 
паса радо долазе у Ћуприју, а и лепо је чути похвале које 
долазе из самог врха Кинолошког савеза”, каже Милан 
Милановић, први човек друштва и кинолошки судија. Он 
је истакао да ће Кинолошко друштво “Ада” наставити да 
окупља љубитеље и држаоце паса из Ћуприје и околине, и 
радити на побољшању квалитата раса и едукацији власника 
паса. Милановић се захвалио спонзорима на помоћи при 
организацији изложбе и локалној самоуправи, покровитељу 
овог догађаја. 
16. Национална изложба паса свих раса била је део 
програма прославе Дана општине Ћуприја.  
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СВАКА НЕДЕЉА ТРЕБА ДА БУДЕ ДЕЧИЈА 
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Махмуд Ал Дагистани: Кинологија у Ћуприји има дугу традицију и драго ми је да се та 
традиција наставља

Кинолошко друштво “Ада” организовало Националну изложбу паса свих раса

Прва седмица у октобру посвећена је обележавању Дечје 
недеље, а сваке године Предшколска установа “Дечија 
радост” у свим својим вртићима организује разноврсне 
активности у чијој реализацији учествују деца, вапитачи 
и родитељи. Ово је прилика да се кроз креативан 
рад и садржаје у први план истакне маштовитост и 
индивидуалност сваког детета и његова потреба за игром 
и стваралаштвом.  Овогодишња манифестација започела 
је “Малом олимпијадом”, а своје физичке способности 
на мини полигону први су тестирали малишани вртића 
“Бамби”.
“У раном узрасту веома је важно обезбедити деци довољно 
подстицајног простора за кретање и истраживање у 
активностима током којих развијају моторику, спретност, 
брзину, равнотежу и оријентацију”, каже Миланка 
Николић, главна васпитачица у вртићу “Бамби”, додавши 
да су спортске активности планом и програмом рада 
предшколске установе у великој мери заступљене и у 
осталим вртићима током целе године. 
Активно учешће родитеља током трајања Дечије недеље 
одавно је постало пракса, а заједнички рад у оквиру 
креативних радионица подједнако чини срећним и њих и 
њихову децу. Ова тврдња показала се тачном и у вртићу 
“Шећерко”, где је организована модна ревија “слатких” 
шешира, а идеја да модном пистом прошетају шешире 

декорисане слаткишима одушевила је мале манекене. 
Предшколци вртића “Лептирић” у оквиру Дечије недеље 
угостили су нешто старије другаре из Школе за музичке 
таленте и чланове плесне групе “Dream team”, који су за 
њих извели музички програм демонстрирајући свој играчки 
таленат. Изложбом радова “Мој град виђен очима детета” 
малишани ПУ “Дечија радост” честитали су рођендан свом 
граду. Тематска изложба обухватила је дечије цртеже и 
макете делова града, као и ручно рађене штитове римских 
војсковођа. Дечија недеља затворена је заједничком 
приредбом свих предшколаца, на којој су још једном 
приказали своје музичко-ритмичко и спортско умеће. 

Ћупријски вртићи обележили Дечију недељу
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Овај медијски пројекат је суфинансиран средствима Општине Ћуприја.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 

ставове органа који је доделио средства.
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