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АКТУЕЛНО
У Општу болницу стигли нови рендген апарат и санитетско возило

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НА
НАЈВИШЕМ НИВОУ
Најсавременија средства за рад поклон су Владе Србије и Европске Уније

Одељење радиологије Опште болница Ћуприја међу првима
је од Владе Србије добило најсавременији дигитални рендген
апарат AGFA DR 800, са две рендгенске цеви.
Нови рендген апарат омогућиће поузданију и бржу
дијагностику, већу безбедност пацијената и лакши рад
радиолога, нарочито у доба пандемије када се на овом
одељењу свакодневно уради више десетина рендгенских
снимака плућа - изјавио је за “Поморавски гласник” др Иван
Милојевић, заменик директора Опште болнице.
“Апарат смо одмах инсталирали и ставили у употребу. У
питању је мултифункционална машина помоћу које се не
праве само снимци већ, између осталог, може служити за
пласирање пејсмејкера. Добили смо и доста респиратора
и монитора за пацијенте, те само могу да се захвалим
држави што мисли на нас и што са своје стране доприноси
осавремењавању наше установе.”
У Општу болницу Ћуприја допремљено је и једно од 20
санитетских возила која је Европска Унија кроз програм
донација, уз посредовање Канцеларије Уједињених Нација
за пројектне услуге, доделила здравственим установама у
Србији. Нови санитет има најмодернију опрему за пружање
помоћи у хитним случајевима, реанимацију и транспорт
пацијената у терцијарне установе.

Санитетска возила у нашем возном парку углавном су стара
од 13 до 15 година и до сада су прешла више од 500 хиљада
километара. Овим новим моћи ће на адекватан начин да се
обавља транспорт, што ће свакако олакшати рад лекара и
медицинског особља, превасходно када су у питању животно
угрожени пацијенти - наводи др Милојевић.
“Општа болница се не бави збрињавањем хитних случајева
на локалу, то је задатак Службе хитне помоћи у Дому здравља.
Ми вршимо транспорт најтеже оболелих ка терцијарним
установама, па је самим тим велика и потреба за брзим и
безбедним превозом. Више пута смо подносили пројекте за
обнову возног парка и, ето, апели су нам се сада исплатили.”
У току недеље се из Опште болнице у терцијарне установе
транспортује и до троје ковид позитивних пацијената, али
је број нон ковид пацијената који због природе болести и
тренутног здравственог стања захтевају хитан транспорт
далеко већи - наставља др Милојевић.

“Међу њима је много кардиолошких пацијената, а најближе
ангио сале налазе се у Крагујевцу и Београду. Када неко има
инфаркт срца, треба да му се уради коронарографија или
угради стент, а да не причамо о случајевима вишеструких
тешких повреда које не могу да се третирају овде, такав
пацијент мора брзо и ефикасно да се пребаци у одговарајућу
установу.”
РПГ

Подршка развоју Индустријске зоне “Добричево”

ФИНАНСИЈСКА ИНЈЕКЦИЈА ВЛАДЕ
ОД 122 МИЛИОНА ДИНАРА
Ерић: Ово је прва фаза, од Републике ћемо за инфраструктурно опремање добити још 450 милиона

Влада Републике Србије финансијски је подржала опремање
Индустријске зоне “Добричево” са 122 милиона динара
– саопштио је председник СО Ћуприја Нинослав Ерић
одборницима на трећој седници овог органа одржаној по
хитном поступку.
Како је навео у свом образложењу предлога Одлуке о
изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за
2021. годину, увиђајући значај фабрике “SMP Automotive” и
свих будућих инвестиција, Влада је донела одлуку да на овај
начин допринесе привредном развоју Ћуприје.

Опремање Индустријске зоне “Добричево” између осталог
ће подразумевати изградњу саобраћајнице која треба да
повеже Деспотовачки пут са путем ка Сењу и Батинцу, као и
изградњу мреже атмосферске канализације.
Ерић је овом приликом објаснио да пребацивање поменутих
122 милиона динара на рачун локалне самоуправе представља
прву фазу, а да ће у другој фази Ћуприја од Владе Србије за
ове сврхе добити финансијску инјекцију од чак 450 милиона
динара.
РПГ
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Отворена канцеларија ИТ компаније “ Quantox Technology” у Ћуприји

ПОСАО ЗА 40 ПРОГРАМЕРА
И ПРАКСА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

Информационе
технологије
су
садашњост
и
будућност
сваког
савременог друштва и врло је важно
пратити њихов развој у корак. Зато
је неопходно дати подршку отварању
нових радних места у ИТ сектору, али
и едукацији младих талената који ће
кроз стручну праксу у конкретним
компанијама усавршити своје вештине
– поручио је председник СО Ћуприја
Нинослав Ерић на отварању канцеларије
компаније “Quantox Technology” у
Ћуприји.
“Локална самоуправа је подстакла
отварање ИТ одељења у нашој Гимназији
и ово је само наставак даљег развоја тог
процеса. Желимо да младим људима из
овог дела Србије пружимо могућност
да виде, искусе и науче нешто ново, а да
тиме истовремено себи створе шансу за
запошљавање.”
Наша почетна идеја је да у
ћупријској канцеларији запослимо
40 радника, и тиме наставимо са
ИТ децентрализацијом чији смо
заговорници од оснивања. Такође,
компанија “Quantox Investment Fund” ће
ове године са укупно пола милиона евра

финансијски подржати десет startup
фирми, са циљем да помогне развој
ћупријске привреде – каже Вук Поповић,
власник “Quantox Technology”-ја.
“Свака од изабраних компанија добиће
од нас 50 хиљада евра, али под условом
да фирму региструју у Ћуприји. Желимо
да допринесемо локалној економији на
тај начин, а ако неке од тих фирми на
крају буду биле успешне, то ће путем
пореских обавеза донети приходе
градском буџету.”
Као дугогодишњи партнер ћупријске
Гимназије омогућићемо ученицима

ове школе да у нашим просторијама
похађају стручну праксу у трајању од
три месеца. Током тог периода из прве
руке ће видети како функционише једна
ИТ компанија – истакла је Сања Савић
из компаније “Quantox Technology”.
“Имамо врло развијен менторски
програм, тако да заправо наша понуда
за стручно усавршавање важи за све
заинтересоване ИТ таленте, који се било
у ком тренутку могу пријавити за праксу
на нашем сајту. Они који се најбоље
покажу имаће и шансу за запослење.”

“Quantox Technology” отворио је конкурс за подршку локалној startup сцени у Ћуприји. Као што је половином марта
најављено приликом отварања ћупријске канцеларије ове компаније, и званично је упућен позив startup фирмама
из области информационих технологија да конкуришу са пословним пројектима, које ће добити техничку подршку
и услуге консалтинга у вредности до 50 хиљада евра.
На конкурсу ће бити изабрано највише десет ИТ фирми које морају бити регистроване на подручју општине
Ћуприја. Рок за достављање пројектне документације је 30. јун 2021. Све информације и формулар за пријаву
могу се добити путем мејла startup@quantox.com
РПГ

ОДЛИКОВАН
ЗА САНАЦИЈУ
РАДАН РАДОЈЛОВИЋ
ОСТРИКОВАЧКОГ
ОРДЕНОМ СВ.РОМАНА ПОТОКА 3.7000.000
Протомајстор Радан Радојловић, академски сликар из
Ћуприје, одлуком Његовог преосвештенства владике нишког
господина Арсенија, у Нишу је одликован орденом Светог
Романа.
Поред Радојловића, оснивача уметничке радионице “Лазарус”
која се од 1989. године бави израдом икона, иконостаса
и живописа широм Србије и региона, остали чланови
радионице Станиша Радојловић и Синиша Дамјановић
одликовани су граматама владике Арсенија за добротворне
заслуге.
РПГ
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Министарство државне управе и локалне самоуправе
и Oпштина Ћуприја потписали су уговор о коришћењу
средстава из буџета Фонда за подршку развоја локалне
самоуправе.
Реч је о наменским средствима за регулационе радове на
рекама и потоцима плављених подручја на територији
општине Ћуприја.
Средства у износу од 3.734.784 динара биће усмерена на
регулацију корита и обале Остриковачког потока.
РПГ

Представљени програми Фонда за развој за 2021.

ДРУШТВО

ОДСКОЧНА ДАСКА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Бесповратна средства и повољни кредити намењени и почетницима и постојећим фирмама
У организацији Регионалне агенције за развој Шумадије и
Поморавља у Ћуприји је одржана промоција овогодишњих
програма Министарства привреде и Фонда за развој усмерених
ка подстицању самосталног приватног предузетништва.
Према речима Милице Чукарић, менаџерке пројеката у
Регионалној агенцији за развој Шумадије и Поморавља,
финансијска средства намењена су подршци лицима која
желе да започну сопствени посао, али и онима који су већ
дужи низ година присутни у сфери предузетништва.
“Један од стандардних програма намењен је почетницима,
односно старт ап фирмама, које могу добити финансијску
подршку за набавку опреме, оперативне трошкове, текуће
одржавање. Трећина новца су бесповратна средства, а
остатак се кредитира из Фонда на рок од пет година уз врло
повољну камату од свега 2% годишње, при чему првих годину
дана представља грејс период. Новина је програм за младе
до 30 година и програм за женско предузетништво код ког
нема старосног ограничења, а за које су предвиђена већа
бесповратна средства.”
Постојећим предузетницима већ су добро познати програми
Фонда за развој за које се сваке године пријављују. Баш зато
наша пажња усмерена је ка новим корисницима, којима
тај новац може бити одлична одскочна даска приликом
покретања посла - објашњава Милица Чукарић.
“Привредници су генерално врло задовољни програмима
због повољних услова - камата је субвенционисана и постоје
бесповратна средства. Сем тога, Регионална агенција је увек
ту за све потребне информације и подршку око комплетирања
документације коју треба предати Фонду за развој.”

Регионална агенција обавезно спроводи теренске посете
фирмама након доделе средстава ради праћења пословања и
начина њиховог утрошка. У наредном периоду у најави је и
програм за набавку опреме.
“Тај програм ће се спроводити преко банака и лизинг
компанија које у њега буду биле укључене. Сва микро, мала
и средња предузећа регистрована пре 1. јануара 2020. године
ће добити могућност да конкуришу за новац који ће им
послужити за набавку машина и друге опреме, и то на начин
да добијају 25% бесповратно, 70% је из кредита код одабраних
банака, а 5% износа је њихово учешће.”
Сва заинтересована лица која нису присуствовала
презентацији програма Фонда за развој за 2021. годину,
за додатне информације могу се обратити Канцеларији за
локални економски развој општине Ћуприја.
РПГ

ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА СТАДИОНА

У присуству представника општине Ћуприја и главног извођача радова фирме “Баувезен” из Лазаревца извршена је примопредаја
стадиона Атлетског центра Србије.
„Изузетно сам задовољан што смо завршили изградњу отвореног стадиона будућег Атлетског центра Србије у Ћуприји и тако
конкретно показали да је наша локална самоуправа способна да сама финансијски изнесе један овакав капиталан пројекат.
Било је и сумњи код неких људи да ли ћемо заиста да направимо спортски објекат овог квалитета и функционалности, па нам
је сада, када присуствујемо овој примопредаји, осећај задовољства урађеним још израженији, као и жеља да кренемо у нове
пројекте који ће помоћи да реализујемо све потенцијале општине Ћуприја“, рекао је овом приликом Јовица Антић, председник
oпштине Ћуприја.
Укупна вредност радова је нешто више од 135 милиона динара.
РПГ
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Годишњица НАТО бомбардовања СР Југославије

24. МАРТ ЈЕ ДАТУМ КОЈИ СЕ
НЕ ЗАБОРАВЉА

Током 78 дана војне интервенције Ћуприја је два пута била мета агресора

Двадесет две године касније, Ћуприја
се сећа почетка НАТО агресије на СР
Југославију, 24. марта 1999. Данас са
маскама на лицима и уз епидемиолошке
мере. Пошту жртвама, којих на срећу
у општини Ћуприја није било, одали
су представници локалне самоуправе,
Војске Србије и општинског одбора
СУБНОР-а.
За 78 дана војне интервенције град
на Великој Морави гађан је два
пута, 8. априла и 29. маја. У другом
бомбардовању строги центар града
погођен је са десет пројектила. Поред
војних и цивилних објеката у граду, са
више од 200 пројектила у шест наврата
бомбардовано је Пољопривредно добро
“Добричево”, бомбардован је мост на Великој Морави, Везирово брдо, Винорача.
Иако је прошло више од две деценије, у главама свих оних који су преживели тих 78 дана терора, страха и неизвесности,
и даље су живе слике безумног разарања које ништа неће моћи да избрише. Неки од нас тада су остали без својих домова,
некима је на најгори могући начин обележено детињство и рана младост, а сви смо до данас остали сложни у реченици
“Да се не заборави.”
РПГ

Скућене још две расељене породице са Косова и Метохије

ГОТОВО ЈЕ СА
ПОДСТАНАРСКИМ ДАНИМА
У свој нови дом уселиле се породице Сталевић и Павловић

Доделом помоћи за куповину куће са
окућницом Општина Ћуприја збринула
је још две интерно расељене породице са
Косова и Метохије.
Од 1999. године сам подстанар у Ћуприји.
Надам се да је овим моја мука завршена
– каже Јабланка Сталевић, интерно
расељено лице из Пећи. Кућа у којој ће
живети омогућиће јој да остатак живота
проведе мирно и спокојно.
“Муж ми је умро, а ја сама живим као
подстанар. Хвала председнику општине и Комесаријату за избеглице што су ми помогли да добијем кров над главом. Већ 21
годину сам подстанар у Ћуприји, а пошто сам 100% инвалид који иде на дијализу, много ми значи да старост проведем живећи
у својој кући.”
Јована Павловић је млада жена која је са својим родитељима у Ћуприју стигла 1999. године из Косова Поља. Сада заснива своју
породицу. Има бебу и очекује нови, бољи живот.
“До пре три године сам живела са родитељима, а онда сам се удала. Пошто сам добила и бебу ово је заиста значајно за нас. Још
само да нађем посао и биће све у реду.”
Председник општине Ћуприја Јовица Антић захвалио се Комесаријату за избеглице и расељена лица на сарадњи, уз очекивање
да се и у наредном периоду помогне избеглим или интерно расељеним породицама које бораве на територији наше општине
да обезбеде стално место за живот.
“Надам се да ћемо у овом подухвату и надаље имати подршку Комесаријата, те да ћемо успети да помогнемо још већем броју
породица. Ови људи су по двадесетак година били без решеног стамбеног питања, и зато бих волео да убудуће имају срећнији
живот у својим новим домовима.”
РПГ
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ДРУШТВО
Годишњица постојања и рада Удружења “СХУКС”

ДВЕ ГОДИНЕ БОРБЕ СА
СИНДРОМОМ ХРОНИЧНОГ УМОРА
Док се не озваничи шифра болести, пацијенти неће имати право на бесплатно лечење
“То је јако тешко. Већину нас прати велико неразумевање од
стране околине зато што нико не сматра синдром хроничног
умора за озбиљно обољење. Ми живимо у друштву које је
врло неедуковано на ову тему. Многи оболели су се суочили
са великим неразумевањем породице и коментарима попут:
“Хајде, није ти ништа. Што стално само лежиш, како то да
си стално уморан...?” Ти људи споља и не изгледају болесно.
Они заправо имају у себи жељу, али немају физичку снагу да
функционишу. То се не види споља, али они изнутра пролазе
прави пакао”.
Овако Ина Игњатовић описује борбу са синдромом
хроничног умора и кризе свести. Председница јединог
удружења у Србији које је усмерено на освешћење друштва
и указивање на озбиљност и подмуклост ове болести, а које
обележава другу годину постојања и рада,
као један од његових главних задатака истакла је едукацију
грађанства, а нарочито лекара, јер пут до праве дијагнозе по
правилу буде јако дуг. Њен је трајао пет година.
“То је буквално било лутање од једног специјалисте до другог.
Да би се поставила дијагноза “синдром хроничног умора”
морају да се искључе сва друга обољења, па тек онда да се
констатује да је у питању ова болест. А синдром хроничног
умора је мултисистемско обољење које напада цео организам.
Један од најчешћих симптома је специфичан умор који
упорно траје шест месеци, и који неће проћи ако се наспавате.
Будите се као да нисте спавали целу ноћ, немате снагу ни за
шта, а поред тога имате болове у мишићима и зглобовима.
Практично сте у стању грипа које траје месецима, а код неког
и годинама. Имате честе температуре, инфекције, пробавне
сметње, неуролошке проблеме, проблеме са видом, а многи
пате од заборавности и дезоријентације.”

Синдромом хроничног умора у нашој земљи једини се
бави професор Бранислав Миловановић, кардиолог у
КБЦ “Бежанијска Коса”. Његови пацијенти имају велике
административне потешкоће када је реч о отварању боловања
и праву на лечење преко Републичког фонда за здравствено
осигурање, јер у класификацији болести Светске здравствене
организације шифра за синдром хроничног умора још увек
није званично одобрена.
“Постоји шифра G93.3 која је и призната још 1969. године
и гласи “умор после прележане инфекције”. Постоји и нова
шифра R53.8 баш за синдром хроничног умора коју је СЗО
одобрила пре око две године, али она још увек није уврштена
у међународну ревизију класификације болести. Ревизија би
требало да се изврши 2022. године и надамо се да ћемо са
тиме добити наша права, пре свега право на помоћ државе
за лечење. За синдром хроничног умора не постоји класичан
лек, већ оболели мора да уноси средства за јачање организма
као што су витамини и антиоксиданси. Ту је затим исхрана
без глутена, без лактозе, рафинисаног шећера, а то све пуно
кошта.”
РПГ

СИМПТОМИ СЛИЧНИ КОВИДУ

Пандемија коронавируса, ванредно стање и пратећа трансформација здравственог система у коме су многа одељења у
болницама претворена у ковид одељења нарочито су тешко пали оболелима од синдрома хроничног умора, јер их је све то
практично онемогућило да иду на редовне контроле и прегледе који су им неопходни чешће него осталим пацијентима. Да би
се болест за коју је основни окидач стрес лакше пребродила, кључна је подршка породице и околине.
“Симптоми ковид-19 инфекције, а нарочито они који следе у периоду продуженог опоравка, то су симптоми са којима ми
живимо сваког дана. Од почетка пандемије функционисање удружења је јако отежано, али у плану је да ускоро почнемо са
одржавањем радионица за подршку оболелима, најпре психолошких и радионица о исхрани, а затим и осталих за које се
буде исказало интересовање. Када боже здравља буду ублажене епидемиолошке мере и дозвољени већи скупови, поново ћемо
одржавати трибине за едукацију становништва и лекара”, најавила је Ина Игњатовић.

ПРИЗНАЊА ЗА ЧЕТВОРО ЛЕКАРА

На свечаности поводом Дана државности Републике Србије председник Александар Вучић одликовао је златном
медаљом за заслуге и допринос у спровођењу активности на спречавању ширења заразне болести ковид-19
др Катицу Аранђеловић, специјалисту пнеумофтизиологије у Општој болници у Ћуприји. Ово признање
додељено је и др Снежани Златановић, специјалисти пнеумофтизиологије у Општој болници у Параћину, као и
специјалисти опште медицине у Општој болници у Јагодини, др Немањи Станковићу.
Златна медаља за заслуге постхумно је додељена др Светлани Вукчевић, гастроентерологу ћупријске Опште
РПГ
болнице.
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ВИШЕ ОД 500 ПРИЈАВА МЕДА
СУМЊИВОГ КВАЛИТЕТА

Међу продавцима подједнако заступљени малопродајни објекти и велики
ланци супермаркета
Појава меда сумњивог квалитета у већем броју трговина и
трговинских ланаца довела је до тога да Савез пчеларских
организација Србије покрене акцију строже контроле
исправности меда и позове пчеларе и грађане да пријаве
производе који не одговарају квалитету прописаном у
Правилнику о квалитету меда и других производа пчела.
Први показатељ свакако је ниска цена меда, па тренутно
имамо ситуацију да пчелари продају багремов мед по цени
од 800 до 1000 динара по килограму, док га фалсификатори
продају по цени од 300 до 600 динара по килограму - каже
Милан Николић, председник Пчеларског друштва “Раваница
Немања” из Ћуприје.
“Покретање једне овакве акције је једини начин да се стане
на пут нелојалној конкуренцији. У појединим радњама
неки мед рекламирају као “100 посто природан” што СПОС
оцењује као недозвољено рекламирање, па је тражена и
реакција тржишне инспекције.”
До сада је на адресу Савеза пчелара Србије стигло око 500
пријава меда сумњивог квалитета, а на сајту Савеза доступне
су фотографије производа за које је даљим анализама
утврђено да нису задовољавајућег квалитета.

“Нажалост, без лабораторијске анализе тешко се може
одредити да ли је мед квалитетан или само лоша копија, то је
могуће само код кристалисаног меда. Врло важан показатељ
да је у питању природни мед је кристализација – природни
мед кристалише равномерно док копије стварају неправилне
облике кристала. Отуда и препорука потрошачима да мед
набављају од познатог пчелара”, напомиње Милан Николић.
Пријава неисправног меда може се доставити директно
надлежној ветеринарској инспекцији у писаном облику уз
фотокопију фискалног рачуна за мед који је купљен, или
на телефон и мејл адресу Савеза пчеларских организација
Србије spos.rs@gmail.com.
РПГ

Вредна донација Ротари клуба “Морава-Ћуприја” Медицинској школи

БИООКУЛАРНИ МИКРОСКОП ЗА
ЈОШ БОЉИ КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ

До краја године све школе у граду од ротаријанаца добиће дронове
Представници Ротари клуба “Морава-Ћуприја” уручили
су Медицинској школи вредну донацију- биоокуларни
микроскоп. Како школа није била у могућности да већ дужи
период набави нешто од скупе опреме, један овакав прецизан
апарат значајно ће унапредити практичан део наставе
лабораната. Вредност донације је преко 50 хиљада динара.
Председник Ротари клуба “Морава-Ћуприја” Ненад Нешић
подсетио је да је набавка овог апарата резултат вишегодишње
хуманитарне активности клуба, те да ће ћупријски
ротаријанци и надаље наставити да помажу комплетну
друштвену заједницу, све важне институције, а превасходно
образовне установе.
“Медицинска школа у Ћуприји изнедрила је генерације
медицинских кадрова који су у више наврата, а нарочито
током пандемије коронавируса, показали своју хуманост и
пожртвованост. Ово је био једини начин да им се за све што
чине одужимо. Напоменуо бих да смо у овој години имали
акције помоћи деци из манастира Света Петка, обезбедили
помоћ за угрожене у земљотресу у Хрватској, а на нивоу целог
дистрикта Србије и Црне Горе до краја године свим основним
школама у Србији, па и ћупријским основним школама, биће
поклоњени дронови са специјалним софтверима.”
“Ова донација за нашу школу има још већу вредност, јер су
нам наши пријатељи показали да у напорима да унапредимо
квалитет наставног и практичног програма у нашој школи
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нисмо сами и да увек можемо рачунати на њихову помоћ”,
захвалила се директорка Медицинске школе Зорица
Маринковић, додајући да овај вредан апарат неће значити
само једном образовном профилу, већ ће моћи ће да се
користи у теоријској и практичној настави за разне предмете.
РПГ

ДРУШТВО
Пројекат “Предшколска онлајн заједница учења”

ЕДУКАЦИЈА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА

Родитељство данас пролази кроз транзицију. Идемо полако ка схватању да је дете личност за
себе коју треба подржати – каже Александра Вујичић
Предшколска установа “Дечја радост” учествује у пројекту
“Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо
праксу”, који заједнички реализују Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Центар за интерактивну
педагогију. Пројекат је намењен васпитачима и родитељима,
а његов важан сегмент су брошуре за родитеље као вид
подршке у васпитању деце.
Ради се о три брошуре које обрађују за родитеље три јако
важне теме, а то су добробит деце, васпитање пружањем
подршке и успостављањем правила, те подршка социјалноемоционалном развоју деце предшколског узраста - каже
Александра Вујичић, педагог за ликовно васпитање у ПУ
“Дечја радост”.
“Рекла бих да родитељство тренутно пролази кроз
транзицију, јер су се ставови и вредности из времена када
смо ми били деца данас доста променили. Идемо полако
ка бољитку и схватању да је дете личност за себе чији
развој треба подржати. Ту је улога родитеља кључна јер
однос са родитељима дете одређује за цео живот, а задатак
Предшколске установе је да им у остварењу те улоге помогне
и да их усмери.”
Брошуре су доступне и родитељима чија деца не иду у вртић,
а пружају могућност да родитељи предложе неку од тема
или поставе питања о ситуацијама са којима се сусрећу у
свакодневном животу - објашњава Александра Вујичић.
“Реализатори су предвидели да родитељи имају могућност

да дају свој глас, односно да изразе своје мишљење о свему
овоме. Првенствени циљ је изражавање мишљења о самим
брошурама, али ништа мање давање предлога тема о којима
би волели више да науче и указивање на питања која њих
лично брину. Често се дешава и да родитељи нису сигурни
да ли су неку свакодневну ситуацију решили у најбољем
интересу детета, а ми смо ту да их посаветујемо.”

Поред сваке од наведених тема у брошурама се налазе и
упитници на које родитељу могу одговорити. Према речима
Александре Вујичић та повратна информација је најважнија,
те је позвала родитеље да у што већем броју учествују у
анкетирању.
РПГ

Василиса Алановић победница “Франкофоније”

ПЕВАЊЕ НА ФРАНЦУСКОМ
ВРЕДНО НАГРАДЕ
Василиса Алановић, ученица ОШ “Вук Караџић”, победница
је овогодишње “Франкофоније”, такмичења за најбоље
отпевану песму на француском језику. Иако је тек четврти
разред и француски није њен изборни језик, ова талентована
девојчица својим гласом освојила је чланове жирија и
истовремено највећи број лајкова на друштвеним мрежама,
јер се овогодишње такмичење због пандемије коронавируса
одржавало онлајн.
Треће место припало је Јани Антић, ученици осмог разреда у
ОШ “Ђура Јакшић”, која је и ранијих година учествовала на
овом такмичењу. Љубав према страним језицима, пре свега
француском, свакако ће, према њеним речима, утицати на
одабир будуће професије.
“Франкофонија” је настала на иницијативу Француске
секције коју чине наставници француског језика свих
основних и средњих школа са територије Поморавског
округа. Ово удружење постоји већ три године и путем
различитих активности ради на промовисању француског
језика, културе и музике, а превасходно на анимирању деце
да почну да уче француски језик - каже Лидија Пантић,
професорка француског језика у ОШ “Ђура Јакшић”.

“Француска секција Поморавског округа има пуно планова
за будућност, а овогодишњи успех такмичења мотивација је
за даље пројекте чији је основни циљ промоција француског
језика и културе. Велику подршку у раду удружења и
организацији такмичења пружили су колеге и директори
ОШ “Ђура Јакшић” и “Вук Караџић”, па и њима као и свим
учесницима дугујемо велику захвалност.”
РПГ
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Након петнаест година завршена школа у Батинцу

ЗА ЛЕПШИ ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У комплетно реновиран објекат уложено четрнаест и по милиона динара

Ученици подручне школе “Вук Караџић” у Батинцу нову
школску годину започеће у новим клупама, у новој школи.
Изградња објекта површине око 400 квадрата започета
је пре деценију и по и дуго је због проблема са склапањем
уговора са тадашњим извођачем радова била у такозваној
“сивој градњи”. Након спровођења нових јавних набавки
интензивирани су радови на спољашњем и унутрашњем
уређењу, а ових дана очекује се и званична примопредаја
објекта чија је вредност око 14 и по милиона динара.
Објекат су у присуству извођача обишли Јовица Антић,
председник општине Ћуприја, Владимир Васиљевић,
заменик председника општине и Ђорђе Нешковић,
општински већник за образовање, који су били задовољни
виђеним.
Радове је у потпуности финансирало Министарство
просвете. Њихов завршетак трајао је дуже него што је
требало због непредвиђених околности, али ускоро ће и ова
инвестиција бити успешно реализована. Истовремено траје
и реновирање матичне школе у Ћуприји, што ће у коначном
унапредити образовање у општини Ћуприја - истакао је
председник Антић.

Зграда школе је термоизолована, урађена
је комплетна водоводна и канализациона
мрежа, постављена нова столарија,
подови и инсталације, урађено грејање
и нови мокри чворови. Оно што нас
очекује јесу завршни радови на уређењу
дворишта и постављању ограде, које
ће заједнички финансирати локална
самоуправа и мештани Батинца - наводи
Ђорђе Нешковић, општински већник
задужен за просвету.
“Имамо три учионице, наставничку
канцеларију, ђачку кантину са кухињом,
одрађена је нова котларница, нови
тоалети. Пошто објекат нажалост има
веће капацитете од тренутног броја
школске деце у селу, идеја локалне
самоуправе је да овде наставу похађају
и предшколци и основци. Наравно, тај корак ћемо предузети
тек након консултација са школом, Предшколском
установом и родитељима.”

Према речима Ђорђа Нешковића примопредаја објекта се
очекује одмах након добијања употребне дозволе, а поред
12 ученика своје место у новој школској згради наћи ће и
петоро деце која тренутно похађају вртић.
РПГ

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ И ФМУ
НАСТАВЉАЈУ САРАДЊУ
Факултет музичких уметности у Београду и Школу за
музичке таленте повезује тесна сарадња дуга неколико
деценија. Јединствена музичка школа из Ћуприје је свој
светски рејтинг и препознатљивост добрим делом и стварала
захваљујући стручној помоћи предавача са Факултета
музичких уметности. Све то што повезује ове две установе,
али и будућа сарадња, били су предмет посете делегације
факултета школи и Ћуприји.
Госте из Београда представљали су Љиљана Несторовски,
декан Факултета музичких уметности, Слободан Герић, шеф
гудачке катедре факултета, и Драган Ђорђевић, професор на
факултету и истовремено уметнички руководилац Школе за
музичке таленте.
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Делегацију факултета дочекали су и поздравили Јовица
Антић, председник општине Ћуприја, Владимир Васиљевић,
заменик председника општине и Данијела Јовић, директорка
РПГ
Школе за музичке таленте.

ОБРАЗОВАЊЕ
Упис у Високу медицинску школу

БЕСПЛАТНЕ ЗБИРКЕ ПИТАЊА ЗА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА БУДУЋЕ

Биљана Илић: Судећи по интересовању за припремни материјал, и ове године успешно ћемо
попунити редове
Ученици заинтересовани за упис Академије васпитачкомедицинских струковних студија, одсека у Ћуприји, од
недавно на интернет сајту ове образовне установе могу да се
пријаве за добијање збирке питања за припрему пријемног
испита.
Пошто немамо могућност за директан контакт са будућим
студентима, одлучили смо се за овакав начин промоције.
Довољно је да кандидат попуни електронски образац на
сајту школе, након чега ће му, зависно од тога за који смер
је исказао интересовање, путем мејла бити послата збирка
за пријемни испит. Судећи по интересовању за припремни
материјал, мислим да ћемо и ове године имати успешан
упис - каже Биљана Илић, руководилац ћупријског одсека
Академије васпитачко-медицинских струковних студија.
Због познатих епидемиолошких околности настава и
вежбе се одвијају на даљину. Тренутно уживо спроводимо
само испитне рокове, али чим ситуација то буде дозволила
вратићемо студенте у учионице - објашњава Биљана Илић.
“Настава се одржава онлајн, преко Гугл учионице, тако
да имамо сталну комуникацију са студентима. У једном
тренутку смо изводили наставу уживо у кабинетима, али
смо од тога одустали након погоршања епидемије. Тако смо
почели и овај семестар, али надамо се да ће се то до краја
академске године променити.”

Наши студенти често показују своју хуману страну, која
је, уосталом, у складу са њиховом професијом. Тако је и
дошло до сарадње са локалном самоуправом, па пет наших
студенткиња активно помаже особљу Дома здравља у
спровођењу вакцинације - са поносом истиче Биљана Илић.
Након што буде завршен процес акредитације и
реакредитације смерова који је у току, ученици ће за
своје будуће занимање моћи да изаберу смер Струковна
медицинска сестра, Струковна медицинска сестра-бабица,
Струковни фармацеут, Струковни медицински радиолог и
Струковни физиотерапеут.
РПГ

Образовање и савремене технологије

ПАМЕТНА КЛУПА ОД САДА И ЗА
ЂАКЕ У ЋУПРИЈИ
Основна школа „Ђура Јакшић“ у Ћуприји пета је школа у
Србији коју је кабловски оператор “Супернова” наградио
“паметном” клупом због изузетних резултата ученика.
Вредна донација намењена је за укупно једанаест основних
школа широм Србије чији су се ученици истакли
постигнутим успесима. Паметна клупа, коју поклања
“Супернова” омогућава ученицима приступ платформи са
едукативним и забавним садржајима, пуњење телефона и
повезивање на интернет, а додељује се у оквиру пројекта
„Паметне клупе за основне школе“, покренутог од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
компаније „Strawberry energy“.
Употребом технологије као средства за стицање знања,
за комуникацију са осталим ученицима и професорима,
подиже се не само свест о значају ИТ, већ се и усавршавају
многе друге компетенције - каже Александра Стевановић,
просветни саветник у Школској управи у Јагодини.
“Садашњи ученици су рођени у ери убрзаног развоја
технологије и расту уз нове начине брзог долажења до
информација, знања, умења путем њих. Захваљујући
сарадњи Министарства просвете и компаније “Супернова”
наши ученици ће на њима близак, креативан и забаван начин
ширити своје видике, а самим тим и утицати на промене у

развоју све развијенијег технолошког друштва.”
Овај сјајан уређај красиће наше школско двориште и
омогућиће нашим ученицима не само несметан приступ
различитим дигиталним садржајима, већ ће им и приближити
и повећати свест о одрживим изворима енергије и заштити
животне средине - изјавила је Јелена Ломбауер Милановић,
директорка основне школе „Ђура Јакшић“.
“Паметна клупа представља фантастичан спој технологије и
природе где ће, на свежем ваздуху, млади моћи да уживају
у својим омиљеним садржајима. Нема сумње да ће овај
поклон дати огромну мотивацију ученицима да наставе са
постизањем одличних резултата на такмичењима и даљем
школовању.”
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Изабрани најбољи рецитатори на смотри “Песниче народа мог”

КАЗИВАЊЕ СТИХОВА ЈОШ УВЕК
ПОПУЛАРНО МЕЂУ ШКОЛАРЦИМА

Коста Миленковић, Василиса Милојковић
и Милица Радуловић су победници смотре
рецитатора “Песниче народа мог” за
2021. годину – одлучио је жири Народне
библиотеке “Душан Матић”.
У категорији млађих основаца, где је победу
однео ученик 1. разреда ОШ “Ђура Јакшић”
Коста Миленковић, који је уједно био и
најмлађи овогодишњи такмичар, друго
место освојио је Тадија Стојковић, ученик 3.
разреда ОШ “13. октобар”, а треће место Лена
Ерић, ученица 4. разреда ОШ “Вук Караџић”.
У категорији старијих основаца доминирале су ученице петог разреда, па је тако прво место освојила Василиса Милојковић
из ОШ “Ђура Јакшић”, друго место њена школска другарица Калина Станковић, а треће место Јана Милојевић из ОШ “Вук
Караџић”.
Образ средњошколаца осветлала је ученица 4. разреда Гимназије Милица Радуловић, друго место по мишљењу жирија
заслужила је Миона Радојевић, ученица 3. разреда Медицинске школе, а рецитовање Наталије Милојковић, ученице 3. разреда
која је представљала Дом ученика “Срећно”, донело јој је трећу награду.
Овогодишње такмичење рецитатора због епидемиолошке ситуације одржано је електронским путем. Стручни жири одлуку о
победницима донео је након детаљног прегледања снимака рецитација које су учесници послали на адресу Народне библиотеке
“Душам Матић”.

МИЛИЦА И КОСТА МЕЂУ НАЈБОЉИМА У ПОМОРАВЉУ
Милица Радуловић освојила је друго место место у категорији старијих разреда на регионалној смотри рецитатора “Песниче
народа мог” која је одржана у Јагодини. У категорији млађих разреда треће место припало је Кости Миленковићу који је казивао
песму Мирослава Антића “Кад сам био велики “. На такмичењу најбољих рецитатора Поморавског округа учествовало је седам
представника ћупријских основних и средњих школа.
РПГ

Национални дан књиге и ауторских права

У ЧАСТ ОСНИВАЊА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
Народна библиотека “Душан Матић” и ове године, поштујући
препоручене мере заштите, обележила је 28. фебруар,
Национални дан књиге и ауторских права.
Национални дан књиге истовремено је и Дан Народне
библиотеке Србије који је као празник установљен 2013.
године. Обележава се у част оснивања прве јавне српске
библиотеке, која ће временом прерасти у националну кућу
књиге, данашњу Народну библиотеку у Београду.
Услуге библиотеке “Душан Матић” данас користи око пет
хиљада чланова. Књижни фонд броји 56 хиљада наслова,
од чега је око 35 хиљада из области домаће и светске
књижевности, а налазе се на Одељењу за одрасле. На Дечијем
одељењу може се наћи 11 хиљада књига, а остатак припада
фонду стручног и научног одељка.
Подаци кажу да сваки члан библиотеке у просеку прочита
двадесетак књига годишње. У последњих годину дана бележи
се повећано интересовање за домаће ауторе, а у прилог томе
говори извештај о најчитанијим књигама. На списку десет
најчитанијих аутора је чак седам домаћих, а то су Драгослав
Михаиловић, Влада Арсић, Дејан Николић, Бранислав
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Нушић, Иво Андрић, Љиљана Крстић и Виолета Алексић.
У пригодном програму којим је обележен Национални
дан књиге и ауторских права учествовали су чланови
рецитаторске секције ОШ “Вук Караџић”, чланови драмског
студија Народне библиотеке “Душан Матић” и књижевница
Љиљана Крстић.
РПГ

КУЛТУРА
Расписан конкурс “Матићу у част” за 2021. годину

ПРЕСТИЖНО ЛИКОВНО ПРИЗНАЊЕ
БИЋЕ ДОДЕЉЕНО ОСМИ ПУТ
Рок за слање такмичарских радова је 30. јул

Због свестраности Душана Матића и његовог импресивног
ликовног опуса Mузеј “Хореум Марги-Равно” је 2014. године
први пут објавио ликовни конкурс “Матићу у част”, како
би направио јединствену изложбу дела савремене ликовне
уметности инспирисану Матићевим стваралаштвом и
генерално надреализмом.
Дигитални садржаји који су последњих дана доступни
посетиоцима Фејсбук странице музеја управо су посвећени
овој манифестацији. То је један серијал од двадесетак објава,
међу којима су занимљиве фотографије као подсетник на те
наше активности од 2014. наовамо - наводи Новак Новаковић,
директор ћупријског музеја.
“Циљ је да на овај начин симболично испромовишемо
овогодишњи конкурс. “Матићу у част” је, као што знате,
једини ликовни конкурс у Поморављу и једини ликовни
конкурс у Србији посвећен надреализму као уметничком
правцу. Пропозиције се нису мењале, једина разлика је што је
ове године рок за слање радова 30. јул.”

Аутори који су заинтересовани за учешће могу да пошаљу
највише три своја рада. При томе није битно да ли имају
формално уметничко образовање, које је рад величине нити
којом је техником рађен, већ само да тематски има везе са
стваралаштвом Душана Матића или надреализмом уопште објашњава директор Новаковић.
“Дело које по мишљењу стручног жирија буде најбоље
одговорило пропозицијама конкурса биће откупљено са
сто хиљада динара и уврштено у збирку музеја. Та сума
представља новчану награду за аутора, који ће сем тога у
наредној изложбеној сезони имати право на самосталну
изложбу у галерији музеја “Хореум Марги-Равно”.

Очекује се наставак археолошких
истраживања на локалитетима у Ћуприји

ПРИОРИТЕТ ОБЈАВА
ДОСАДАШЊИХ РЕЗУЛТАТА

Открића ће јавности бити представљена кроз публикације и тематску изложбу
Цела 2020. година била је лоша за археолошка истраживања,
јер у овој области на нивоу читаве Србије због епидемиолошке
ситуације није било никаквих активности. То је, нажалост,
био случај и са истраживањима на локалитету Хореум Марги
у Ћуприји, али се надам да ћемо ове године наставити тамо где
смо стали – објашњава Новак Новаковић, директор Музеја
“Хореум Марги-Равно”.
“Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца је и ове
године конкурисао за средства код Министарства културе за
наставак археолошких истраживања на локалитету Хореум
Марги. Музеј је партнер на овом пројекту и ми смо из буџета
општине Ћуприја у 2020. години обезбедили око двадесет
одсто укупне вредности пројекта. Осим наставка истраживања
у 2021, очекујемо да се објаве резултати истраживања са
локалитета Хореум Марги из 2019. године уколико то буде
дозволила епидемиолошка ситуација у том моменту, а такође
објаву резултата истраживања на локалитету Краљево Поље
са почетка 2020. године, како у одређеним публикацијама,
тако и кроз тематску изложбу.”
Археолошка делатност у нашем крају надаље ће, поред тока
пандемије, зависити од средстава која ће за ове сврхе издвојити
Министарство културе – наставља Новак Новаковић.
“Оно што ми планирамо и што бисмо волели да урадимо у
овом периоду када због ситуације има мање активности, то је

припрема документације и рађење на обезбеђивању одређених
услова за категоризацију локалитета, то јест за повећање
степена заштите локалитета Стублине и Краљево Поље.
Тај процес спроводимо у сарадњи са надлежним Заводом
за заштиту споменика културе, уз помоћ Археолошког
института.”
Према речима директора Новаковића, ћупријски музеј ће у
наредном периоду несмањеним интензитетом наставити са
радом на друштвеним мрежама и својој интернет страници,
како би се одржао континуитет културног конзумеризма у
граду.
РПГ
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Представљамо фирме “Вуксановић” и “Нико папир” из Крушара

МОЈ БИЗНИС НАША СТВАР

Када неко има јасну визију развоја, жељу за успехом и наслеђену пословност, своју бизнис идеју може да
развија на било ком месту - кажу економски стручњаци. Иако пословање на простору градске средине
са собом носи незнатне предности, успешне младе предузетнике пронашли смо у селу Крушар надомак
Ћуприје. Никола Стајић и Андрија Вуксановић, обојица у раним 30-им, одлучили су да остану на селу у
породичном домаћинству, ту заснују породице и наставе породични посао.
Породица Стајић се већ 27 година бави производњом и продајом папирне конфекције, док се породица
Вуксановић од 1995. године бави производњом бризганих пластичних производа, а од пре десетак
година и обрадом метала.
“Фирма је основана 1994 године. Основна делатност је прерада
хигијенског папира тј. производња папирне конфекције.
У време инфлације, када се мало људи уопште усудило да
започне било какав приватни посао, моји родитељи су видели
добру пословну прилику да отпочну посао производње убруса
и тоалет папира, јер се ова роба по повољнијим ценама
набављала у суседним земљама. И ето, од мале гараже и једне
машине данас фирма “Нико папир” запошљава више од 10
радника и сваке године проширује производне и просторне
капацитете”, каже млади власник Никола Стајић.
Најстабилније стубове фирми поставили су родитељи, а у
случају породице Вуксановић деда који, иако је већ одавно
загазио у осму деценију живота, своје драгоцено искуство на
пословима одржавања машина и данас свакодневно примењује
у погону породичне фирме. “Деда је 30 година радио у
“Елмос”-у, при фабрици каблова у Ћуприји, па је своје искуство
у одржавању машина пренео кући, купио прву машину и онда
се једно по једно куповало за редом. На почетку смо се бавили
искључиво бризгањем пластике, да би након просторног
проширења производних капацитета од 2010. године кренули
и са прецизном обрадом метала”, каже Андрија Вуксановић.
И један и други сагласни су у томе да су од малих ногу били
усмерени ка породичном бизнису, расли и развијали се упоредо
са производним погонима, тако да је било сасвим природно да
наставе да унапређују посао који им је породица поверила.
“Нико не зна шта ће у животу да ради. Школовао сам се за
нешто друго, али сам, ето, некако био сигуран да ћу временом
наставити породични посао”, каже Никола Стајић.

Андрија Вуксановић
завршио
је
Машински факултет
и
након
студија
вратио се кући. Каже
да се није покајао,
али да је требало
доста
улагања
и
позиционирања
на
пробраном
и н о с т р а н о м
тржишту да фирма
Вуксановић постане
препознатљив
пословни
партнер
како за домаће тако
и
за
иностране
клијенте.
“Почетак је био из неких наших средстава која смо имали док
смо се бавили пољопривредом. Прву ЦНЦ машину купио сам
из кредита, а већ 2017. године могао сам да рачунам на помоћ
државе која је са 25% субвенционисала куповину нове опреме,
па сам тада могао да набавим потпуно нову опрему. Углавном
купујемо половне машине које су старе пет, шест година али су
функционалне за рад”, каже Андрија Вуксановић.
“Мале породичне фирме немају никакав значајан развој, оне се
увек развијају постепено и полако. Брзи развој могу да имају
ове “новокомпоноване“фирме.

Млади Деспотовчанин до злата дошао потврдом личног рекорда

ЛАЗАР МАНОЈЛОВИЋ ПРВАК

Са прескочених 189 центиметара, “Моравин” скакач у вис Лазар Манојловић освојио је златну медаљу на дворанском Првенству
Србије у атлетици за млађе јуниоре. Тиме је, уједно, потврдио лични рекорд постављен на шампионату на отвореном у Сремској
Митровици.
“Конкуренција је била стварно јака. За длаку сам могао да изгубим медаљу, али на крају сам се успешно изборио са ривалима и
освојио прво место”, изјавио је новопечени шампион.
Петнаестогодишњи Манојловић, иначе рођени Деспотовчанин, атлетиком се активно бави протекле три године, а члан ОАК
“Морава” постао је 2020. Одлучио је да се опроба и у вишебоју на Првенству Србије за млађе јуниоре које је такође одржано у
дворани на Бањици. Ипак, како нам је објаснио, то је само једно ново искуство за њега, а фокус остаје на скоку у вис.
“Ја много волим спорт, па сам тако и решио да се такмичим у вишебоју који подразумева спринт на 60 метара, 60 метара са
препонама, трку на 1000 метара, скок у даљ, скок у вис и скок с мотком. Нема треме јер већ имам неко искуство с тим, али биће
занимљиво што се тиче конкуренције. Иначе, мој таленат је открио мој отац који је по занимању професор физичке културе.”
С обзиром на веома скромне услове у којима тренира, Лазар за сада остварује одличне резултате. Морам да кажем да свега тога на
крају не би било без помоћи добрих људи из Миливе и легенде Драгана Здравковића – каже Лазарев отац Саша Манојловић.
“Лазар је прве атлетске кораке направио у Техничкој школи где ја радим као професор. Та мала сала постала је нефункционална
за физичке активности што нам је направило велики проблем, али сам био одлучан у томе да се не препустим стихији. Тако сам и
дошао до људи који су нам за тренирање уступили салу Дома културе у Миливи и у коју смо пренели реквизите.”
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
Свуда у свету породични бизнис један је од значајних покретача економског раста, ако се
узме у обзир да бројне успешне корпорације заправо корене вуку из породичних фирми.
Међутим, породични бизнис није имун на бројне ризике и изазове.
А мале фирме, породичне, знате, сви су кренули из неке гараже.
Сви су ишли милиметар по милимитар, нема ту ни центиметар.
Али добро, дошло се сада до стадијума где имамо 11 радника,
и нас четворо из куће смо активни, ето 15-ак нас је у послу. За
сада смо задовољни”, каже Андрија из фирме “Вуксановић”.
Фирма „Вуксановић“ озбиљну пословну причу наставила је да
развија и преко граница наше земље. Скоро 40 одсто производа
се извози, а листа задовољних клијената који су ову фирму
препознали као поузданог пословног партнера свакодневно се
шири.
“У обради материјала на ЦНЦ машинама, у неком успону
сигурно бар 20% годишње се повећава производња. То су
углавном фирме, не продајемо ништа приватним лицима, значи
100% радимо са правним лицима. Имамо клијенте ту у Србији,
ми се са тим људима ни не виђамо. То је исто мало чудна ствар,
буквално само добијамо поруџбину. Нисмо натерани да их
обилазимо, да им шаљемо трговачког путника да представља
наш производ. Углавном се то ради тако што они нама пошаљу
цртеже, ми њима дамо цену, ако њима то одговара они поруче.
Генерално имамо и ту неких 40% извоза. То је углавном на
препоруку, пошто су људи мало скептични према Србима Немци, Аустријанци, Западна Европа. Углавном то иде преко
фирми где има неко ко је наш, па онда он да контакт и буде
једноставно гаранција за нас да ће тај посао бити одрађен.”

Радна снага је веома важан фактор доброг
пословања фирме. У погону фирме “Нико папир”
ради се у две смене, а неки од радника овде раде
више од десет година. Слична ситуација је и код
Вуксановића, који због природе посла и употребе
прецизних машина за обраду метала раде на
сталном усавршавању запослених, како би могли
да одговоре свим захтевима домаћих и иностраних
клијената.

Код
приватног
бизниса, када се све
стави на вагу, свакако
ће
превагнути
предности. Сам свој
газда, сами себи
одређујете време и не
зависите ни од кога.
Мане су што сносите
ризик да ли ће то
успети или не, тј.
хоће ли се покретање
тог посла исплатити.
Самим тим је и
одговорност
већа.
Највећа мана је што
слободног времена за
породицу готово и да
нема.
Треба добрих 15 година да се створи право тржиште, да то
буде пристојно за пословање, али како фирма расте, тражи
се и све веће тржиште. Требало би људи да се навикну на
фирму, на производ. Најлепше је кад крену да зову сами, по
препоруци, кад су задовољни тим производом, услугом,
доставом, квалитетом. Када дођете до тог стадијума онда сте
60% проблема, што се тиче продаје, решили - кажу Стајићи.
Приоритети су ширење капацитета и унапређење производње,
а обе фирме увелико раде на опремању нових производних
погона. Обе фирме данас имају подмладак. Данас њихова деца
расту са фирмом својих родитеља. Надају се да ће наставити
породични бизнис, али не искључују могућност да одлука буде
и другачија.

Било како било, једно је сигурно: ови млади људи
позитиван су пример како знањем и преданим радом
породична фирма може да се унапреди, а производња
подигне на виши ниво.

ДРЖАВЕ У ДВОРАНИ

Млади Манојловић прво је наступао на школским такмичењима, али је убрзо постало очигледно да његове способности
превазилазе тај ниво. Проблем са регистрацијом решио је Драган Здравковић који му је отворио врата ОАК “Морава”, и тако му
пожелео добродошлицу у ћупријску атлетску породицу.
РПГ
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ПРИЈАВИТЕ КОМУНАЛНЕ
ПРОБЛЕМЕ ПОМОЋУ МОБИЛНЕ
АПЛИКАЦИЈЕ “ЋУПРИЈА”

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

Jедна од предности употребе овакве апликације јесте побољшање комуникације између грађана и комуналних служби,
а превасходно правовремено решавање различитих комуналних проблема.
Све поднете пријаве биће прослеђене надлежним службама, а грађани ће у најкраћем року добити одговор докле се
стигло са решавањем проблема који су пријавили.
Апликација ће имати и један додатни сервис подршке, који ће пријављене комуналне проблеме разврставати по
одељењима и службама које њима треба да се баве.
Примера ради, ако је реч о рупи на путу тај проблем ће бити прослеђен ЈКП “Равно 2014”, ако се ради о изношењу
смећа то се прослеђује предузећу PWW и тако даље.
Сем тога, грађани ће у најкраћем могућем року бити обавештавани о статусу пријаве, односно о томе докле се стигло
са решавањем.
Циљ је да се искорени нагомилавање проблема који не да нису решавани, већ на њих нико није реаговао, што се
дешавало у прошлости. То ће се постићи тако што ће службе бити у обавези да у року од 48 сати учине нешто по
пријави.

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

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

