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Неколико хиљада Помораваца уживало је у првојануарском 
концерту Дејана Петровића и Биг бенда на градском тргу у 
Ћуприји. Ови врсни музичари публици су приредили прави 
двочасовни музички ужитак и тиме показали зашто слове 
за један од најбољих дувачких оркестара у Србији. Током 
вечери смењивале су се народне и забавне мелодије, све 
у њиховом специфичном аранжману, а позиви на бис били 
су показатељ да је репертоар у потпуности одговарао укусу 
свих посетилаца.

Честитајући Нову 2018. годину, Дејан Петровић грађанима 
Поморавља пожелео је пуно доброг здравља, среће и 
љубави, и присетио се свог првог наступа баш у околини 
Ћуприје. Према његовим речима тада је имао свега девет 
година, али је запамтио да овде живе људи који воле 
музику и знају да цене звук добре трубе. Домаћа публика 
његове речи испратила је громким аплаузом, и уз кувано 
вино и ракију наздравила првом дану нове године.

АКТУЕЛНО
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Дејан Петровић и Биг бенд свирали за неколико хиљада Помораваца

ПРВOЈАНУАРСКА ЖУРКА
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
Председник општине Нинослав Ерић у новогодишњем интервјуу за Поморавски гласник каже:

НЕ ПЛАШИМ СЕ ПОСЛА

државе и других извора финасирања. 
Атлетска дворана и стадион су пројекти 
од ширег значаја, а нас позиционирају као 
центар око кога ће се све вртети и који има 
потенцијала, знања и снаге да такав посао 
не само започне и заврши, већ и да га 
унапреди. Комплекс ће се звати “Александар 
Аца Петровић” и драго ми је што смо на 
прагу да остваримо професоров сан, али и 
снове многих генерација атлетичара које су 
стасавале у Ћуприји и проносиле славу овога 
града широм Европе и света.
Трећи велики пројекат који желимо да 
започнемо у 2018. години је комплекс 
објеката различитог карактера и намене. 
Ми смо га назвали “Трговински дистрикт 
Добричево”, јер ће захватати 400 хектара 
добричевске земље уз ауто-пут. У питању 
је индустријско-пословни, трговински 
и спортско-забавни парк који ће нам 
омогућити да на најбољи начин искористимо 
географски положај Ћуприје и доведемо што 
више инвеститора. За потребе презентације 
ове површине урадили смо и 3D анимацију 
како ће све то изгледати. 

Поморавски гласник: Председниче, у 
питању је плодна добричевска земља. Да 
ли је упутно баш њу искористити за такву 
намену?

Нинослав Ерић: Моји сарадници и ја 
смо исто питање себи поставили пре 
него што смо ушли у причу о изградњи 
индустријског парка. Сада видим да то 
питање и многи други постављају. Ипак, 
мислим да смо учинили прави потез. Ради 
се о површини уз сам ауто-пут и ако је ми 

У новогодишњем интервјуу за наш лист 
председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић се осврнуо на годину за нама и најавио 
велики број пројеката који ће се радити током 
2018, а чија се реализације очекује у скорој 
будућности.
Нинослав Ерић: Читаоцима Поморавског 
гласника и грађанима општине Ћуприја 
желим здраву, срећну и успешну 2018. годину.

Поморавски гласник: Председниче Ерићу, 
2017. годину завршили смо најавом великог 
посла са кинеским инвеститорима, а 
већ у првим данима 2018. потписан је и 
меморандум о разумевању, који предвиђа 
изградњу четири фабрике за производњу 
сировине за индустрију пластике. Ако се 
“по јутру дан познаје”, година пред нама 
би требало да донесе пуно тога доброг за 
општину, за разлику од претходне која није 
почела сјајно.

Нинослав Ерић: Након 2017. која нам је 
на самом почетку донела много проблема 
због незаконитог извршења буџета за 
потребе исплате дуговања повериоцима 
Дома здравља, што је умногоме успорило 
наш рад и планове, годину смо завршили 
са усвојеним буџетом који ће нам 
омогућити да надокнадимо тај губитак и 
наставимо са израдом пројектно-планске 
документације за послове од важности за 
даље напредовање општине Ћуприја. Након 
таквог удара на буџет тешко је било вратити 
се и успоставити контролу над трошењем 
пара, подмирити све буџетске кориснике, па 
чак и приходовати у планираним оквирима. 
Што се тиче инфраструктурних радова ипак 

је урађено доста послова, посебно када је 
у питању одржавање градских и сеоских 
саобраћајница. То нам је омогућило да за 
предстојећу годину планирамо завршетак 
започетих радова. Наравно, ми ћемо све 
учинити да новац који нам је незаконито 
скинут са буџета вратимо у општинску касу. 
За сада смо на добром путу да то и учинимо.

Поморавски гласник: Који су то највећи 
послови који очекују општину у 2018. години?

Нинослав Ерић: Пре свега, почетак изградње 
атлетског стадиона и дворане, затим почетак 
формирања кинеског индустријског парка 
са четири фабрике за производњу пластике, 
формирање новог индустријско-пословног, 
трговинског и спортско-забавног парка на 
400 хектара добричевске земље уз ауто - пут. 
Ту су још и једна словеначка и једна турска 
компанија које хоће да инвестирају код нас. 
Турци су заинтересовани за реактивирање 
Пољопривредног добра “Добричево” и тов 
јунади. Кренуло је добро јер смо већ 3. јануара 
потписали меморандум о разумевању са 
кинеском компанијом “Blue sky”, која ће 
на простору индустријске зоне “Минел” 
градити четири фабрике за производњу 
сировине која се користи у индустрији 
пластике. Ради се о инвеститорима који ће 
у првој фази подићи објекте од по 11.500 
квадрата и у којима би требало да се запосли 
око 500 радника. Вредност ове инвестиције 
је 12 милиона евра.
Након тога, у априлу би требало да почнемо 
са изградњом стадиона и атлетске дворане. 
То је велики посао. Ми смо у буџету 
планирали средства, али очекујемо помоћ 

Велики планови су пред нама и очекујем да ће у наредних неколико година сви 
они бити реализовани
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мреже на најкритичнијим местима, почетак 
рада Паркинг сервиса, очекујем да нам 
2018. година донесе бољитак и у осталим 
видовима друштвеног живота као што су 
образовање, пољопривреда, култура и 
туризам, у које ћемо такође уложити значајна 
средства, већа него протеклих година - рекао 
је председник општине Нинослав Ерић 
редакцији Поморавског гласника. 

Поморавски гласник: Председниче, у питању 
је плодна добричевска земља. Да ли је упутно 
баш њу искористити за такву намену?

Нинослав Ерић: Моји сарадници и ја смо исто 
питање себи поставили пре него што смо ушли 
у причу о изградњи Индустријског парка. Сада 
видим да то питање и многи други постављају. 
Ипак, мислим да смо учинили прави потез. 
Ради се о површини уз сам ауто-пут и ако је 
ми сада не преведемо у власништво општине 
Ћуприја и не искористимо, она би ко зна још 
колико година стајала неупотребљена, или би 
је користили закупци, а локалној самоуправи 
би остајало врло мало средстава од тога. Ми 
смо се руководили идејом да запослимо што 
више радника, да доведемо људе из других 
градова да раде и живе овде, да омогућимо 
бржи напредак Ћуприје и искористимо 
могућности које нам се сада пружају. А што 
се тиче пољопривреде, од ње не бежимо, 
напротив. У буџету смо планирали до 
сада највише средстава за ту намену и 
искористићемо их да помогнемо власницима 
газдинстава при куповини садног материјала, 
за финансирање камата на пољопривредне 
кредите и сличне врсте субвенција. Са друге 
стране, очекујемо да у првих неколико 
месеци 2018. инвеститор из Турске уђе 
у Пољипривредно добро “Добричево” и 
започне тов јунади. 

Поморавски гласник: Пажњу јавности 
заокупља и најављена изградња новог 
друмског моста на Великој Морави. О 
томе је било речи и раније. Нисте одустали 
од те жеље. Нови мост је велика потреба 
Ћуприје, али сви знамо колико су припреме 
за изградњу моста  скупе, а камоли сама 
изградња.

Нинослав Ерић: Јесте скупо, али и исплативо. 
Ми размишљамо на дуге стазе. Желимо у 
будућност крупним корацима, ма колико то 
нестварно звучало. Мислим да само таквим 
размишљањем и начином рада можемо боље 
да позиционирамо Ћуприју и привлачимо 
инвеститоре, и домаће и стране. Свакако, да 
не говоримо о лепшем  изгледу града, и што 
је најважније, бржем протоку саобраћаја. 
Знамо где ће мост проћи и шта би све требало 
припремити и променити да би се то десило, 
па ћемо полако радити на томе. Изградњом 
моста стари мост ће нам остати као пешачка 
атракција, а добићемо и пешачку зону у самом 
центру града. Када говоримо о мосту, желим 
да кажем да ће реновирање претрпети и лева 
обала Раванице поред музеја, што ће нам 
омогућити да реализујемо идеју подизања 
куле “Хореум Марги” и цео тај локалитет 
боље презентујемо јавности. Уз то, нисмо 
одустали од жеље за подизањем споменика 
кнезу Лазару на уласку у Ћуприју са ауто-пута. 
И тај посао би требало да започнемо током 
ове године.

 

Поморавски гласник: Када је у питању 
здравство, Влада Србије и ресорно 
министарство су Ћуприји одобрили 
реализацију три пројекта: изградња 
интернистичког блока, реконструкција 
кардиологије за потребе гинекологије и 
породилишта и рехабилитационог центра. 

Нинослав Ерић: Та три пројекта ће донети 
много промена у ћупријском здравству. 
Пре свега интернистички блок, од кога 
много очекујемо. Затим, на место садашње 
кардиологије преселићемо гинекологију, 
а на место гинекологије доћи ће Дом 
здравља, чиме ћемо објединити примарну 
и секундарну здравствену заштиту. То нам 
дозвољава нови Закон о здравственој 
заштити. Трећи пројекат је реконструкција 
рехабилитационог центра, а ове године 
заменићемо и  комплетан топловод у читавој 
болници.  

Поморавски гласник: Председниче, не 
смемо да заборавимо водоснабдевање, 
болну тачку генерација Ћупричана. 

Нинослав Ерић: Жао ми је због свега 
што се издешавало протеклог лета са 
водоснабдевањем, али ми смо ту били 
немоћни. Међутим, сигуран сам да се 
тако нешто неће поновити ове године. 
Изградићемо два нова бунара за дневно 
поравнање воде у условима велике 
потрошње или суше и у сарадњи са 
општином Параћин радићемо на замени 
магистралног цевовода са изворишта “Света 
Петка” до Давидовца. Што је најважније, 
предузели смо све потребне мере и радње 
како бисмо заштитили своју имовину на 
територији општине Параћин и поставићемо 
нову мерну станицу, тако да ћемо у 
свако доба знати колико је воде ушло у 
ћупријски систем. Тај однос је 60:40 у корист 
Параћинаца, али наше у свако доба мора 
бити 40 процената, онако како је уговором 
прецизирано. Изградњом бунара можемо 
очекивати побољшање током овог лета, али 
је ово само почетак и у следеће три године 
морамо да ставимо тачку на овај проблем. 
У буџету за 2018. годину предвидели смо 
30 милиона динара за израду пројектно-
планске докуметације за више послова 
које имамо намеру да радимо у скорој 
будућности. Израда пројеката је основа, 
без ње се не може започети било какав 
посао. Ми хоћемо да будемо спремни и на 
време конкуришемо за средства било да 
се ради о фондовима Републике Србије, 
Европске Уније или су у питању други извори 
финансирања, односно суфинансирања. 
Све наведено, уз редовне послове на 
одржавању градских и сеоских улица, 
изградњу тротоара у улици Кнеза Милоша 
и Цара Лазара, те завршетак изградње 
тротоара у улици Лоле Рибара, замену 
расвете на Моравском мосту и у читавом 
граду, замену водоводне и канализационе 

НОВОГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
НОВИНАРЕ
Председник општине Нинослав Ерић обратио 
се медијима на новогодишњој конференцији 
за новинаре. Истакнута је захвалност свим 
поморавским гласилима на сарадњи у 
протеклој години и изражена жеља за 
наставком истинитог, правовременог и 
објективног извештавања из општине 
Ћуприја и током 2018, за коју је председник 
Ерић рекао да ће бити круна досадашњег 
рада ове локалне самоуправе. 

ОТВАРАЈУ СЕ ЧЕТИРИ КИНЕСКЕ 
ФАБРИКЕ У ЋУПРИЈИ
Председник општине Ћуприја Нинослав 
Ерић потписао је са представницима 
кинеске компаније „Blue sky“ 
меморандум о разумевању и међусобној 
сарадњи, који предвиђа изградњу 
четири фабрике за производњу 
пластичних гранула у Ћуприји. Према 
речима председника Ерића ради се о 
првој великој инвестицији у 2018. години, 
која је заправо увертира у реализацију 
пројекта изградње индустријског парка.
Према слову меморандума о 
разумевању, „Blue sky“ ће у Ћуприји 
отворити индустријски парк за прераду 
пластичног отпада и запослити локално 
становништво. Укупна процењена 
вредност прве фазе инвестиције 
износи око 12 милиона евра. У овој 
фази кинески инвеститори намеравају 
да запосле 500 лица са територије 
општине Ћуприја и суседних општина 
и градова. Циљ је да од 2019. године 
индустријски парк постане једна велика 
заокружена производна целина, у којој 
ће произвођачи добара од пластике на 
једном месту имати све – од сировина и 
полупроизвода до идеалних логистичких 
услова. РПГ



САМОСТАЛНИ БИЗНИС 
ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Агенција за регионални развој Шумадије 
и Поморавља организовала је у сарадњи 
са Техничком школом из Ћуприје Инфо 
дан . Инфо дан је намењен ученицима 
завршних разреда средњих школа у 
циљу промоције предузетништва и 
предузетничког духа и програма који се 
реализују за младе. Ученици су могли 
да добију информације о могућностима 
и начинима за покретање посла, 
расположивим изворима финансирања, 
институцијама чија је мисија пословања 
унапређење предузетништва, као и о 
мерама и програмима подршке који су 
намењени започињању и унапређењу 
посла.

малим и средњим предузећима и 
предузетницима агенција највише 
финансира производне и услужне 
делатности, за које се по досадашњој пракси 
одлучује највећи број младих предузетника.
Дејан Ђорђевић, директор Техничке школе, 
наглашава да ученици са дипломом 
Техничке школе и стеченим знањем 
током трогодишњег и четворогодишњег 
школовања без проблема могу да започну 
сопствени бизнис. Подстицајна средства 
која Агенција за  за регионални развој нуди 
умногоме им могу олакшати сам почетак, 
додао је он.
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ЋУПРИЈА ПОНОВО ДЕО 
“СРБИЈЕ У РИТМУ ЕВРОПЕ”

Александра Трајковић представљаће 
Ћуприју на  финалу такмичења “Србија 
у ритму Европе”, које ће јуна 2018. бити 
одржано у Нишу. 

Према речима Игора Карадаревића, 
извршног директора манифестације, 
припреме за јубиларно такмичење ове 
године кренуле су нешто раније како би 
све било спремно за финални наступ, у 
коме ће се у директном телевизијском 

преносу песмом и плесом представити деца 
из 23 града у Србији.
“Са децом ће радити екипа врсних педагога 
са Музичке академије и екипа која је радила 
на шоу програму “Твоје лице звучи познато”. 
Пробе ће се одржавати једном до два пута 
недељно, што је довољно да се такмичари 
припреме за финални наступ почетком лета 
у Нишу”, каже Карадаревић.

Ћупријска представница певаће 
на норвешком језику, а Ћуприју 
ће, како је најављено, у наредном 
периоду посетити Његова екселенција 
амбасадор Норвешке у Србији. Коју 
ће нумеру ћупријска представница 
изводити биће познато крајем јануара, 
а песма ће бити одабрана  у договору 
са амбасадором. РПГ

Ћупричанка Александра Трајковић представљаће Норвешку 
на 10. јубиларном издању ове манифестације

РПГ

У Техничкој школи организован Инфо дан на тему предузетништва
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Оне који су празнике провели у болничкој 
постељи актив жена другу годину заредом 
обрадовао је својим рукотворинама међу 
којима су се нашли вунени шалови и капе, 
и топле чарапе које ће им добро доћи у 
овим хладним зимским данима. Чланице 
овог удружења познате су по томе што 
имају златне руке, а своју вештину ручног 
рада са задовољством преносе на млађе 
генерације.

“Ми смо искористиле пројекат у оквиру 
ког смо одржавале радионицу веза, и 
замолиле наше полазнице које умеју да 
плету да израде шалове, капе и назувке 
за ову хуманитарну акцију. Направљено 
је укупно 45 оваквих предмета”, каже 
Лепосава Мијушковић из актива жена.  
На радионици веза одржаној у Исакову 
актив жена дошао је у додир са КУД 
“Хореум Марги” из овог села, након 
чега су неке њихове чланице постале 
део удружења “Наше златно доба”, а  
целокупан фолклорни ансамбл стални 
сарадник актива жена на свим догађајима 
и манифестацијама које организују. Једна 
од њих је и Саманта Доукановић, која 
истиче да, иако је “Хореум Марги” веома 
младо културно-уметничко друштво, за 
неколико месеци постојања пошло им је 
за руком да нанижу пуно успеха и награда, 
што у земљи, што у иностранству. 
“Преко КУД “Хореум Марги” смо окупиле 
наше баке, маме, па чак и девојчице, међу 
којима је и моја осмогодишња ћерка. 
Нама младима се јако допало да учимо да 
хекламо и плетемо, јер је то лепа традиција 
коју треба сачувати.”
Актив жена “Наше златно доба” постоји 
пуних пет година, а као удружење 
грађана регистрован је јуна 2017. године. 
Полазнице радионица веза до сада су 
израдиле укупно 63 одевна предмета, а све 
рукотворине ових вредних и вештих дама 
биће изложене на смотри традиционалног 
стваралаштва жена општине Ћуприја, која 
је планирана за пролеће. 

ДАРОВИ ЗА 
ПРАЗНИКЕ
Чланице актива жена “Наше 
златно доба” посетиле су 
кожно одељење и одељење 
нефрологије Опште болнице у 
Ћуприји, како би пацијентима 
уручиле новогодишње поклоне

“Регионална агенција 
покрива 13 општина на 
територији Шумадије 
и Поморавља, а 
Инфо дан одржава 
се у већини средњих 
стручних школа”, каже 
Ивана Ђорђевић, 
представник Агенција 
за регионални 
развој Шумадије и 
Поморавља. У оквиру 
својих програма 
финансијске и 
нефинансијске помоћи 
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Успостављање привредне, културне и 
институционалне сарадње Савеза Срба 
у Шведској са локалним самоуправама у 
централној Србији посао је кога се прихватила 
Регионална агенција за економски развој 
Шумадије и Поморавља. Савез Срба у 
Шведској је кровна организација која окупља 
35 мањих удружења са седам и по хиљада 
чланова, наших људи у овој скандинавској 
земљи. Циљ је успостављање економске 
сарадње, односно контаката пословних 
људи у Србији са нашим пословним људима 
у Шведској.

Ненад Поповић, директор Регионалне 
агенције за економски развој Шумадије и 
Поморавља, каже да је сарадња агенције 
са Савезом Срба у Шведској успостављена 
пре годину дана. “Пројекат је послат 

Министарству иностраних послова, 
једним делом је одобрен и први кораци ка 
повезивању пословних Срба у Шведској са 
привредним потенцијалима  у матици су 
направљени”, наглашава Поповић.
Живорад Катић, председник Савеза Срба у 
Шведској задовољан је почецима сарадње 
и каже да има много могућности за њено 
унапређивање и на привредном, и на 
културном, и на институционалном плану.
“Чули смо да Ћуприја нуди доста могућности 
за сарадњу, и ето нас, на почетку ове мини
турнеје по централној Србији, баш у Ћуприји.”

“Ћуприја је општина која се брзо развија 
и нуди много могућности за привредну 
сарадњу, због тога и јесте једна од првих коју 
смо посетили”, каже Ненад Поповић.

У буџету општине више пара за пољопривреднике

СТИМУЛИСАТИ, ПОДРЖАТИ 
И ОЈАЧАТИ ПРОИЗВОДЊУ
Општина Ћуприја је први пут покренула 
процедуру и  реализовала суфинансирање 
каматних спопа за пољопривредне 
кредите. Према речима Бранка 
Милојевића, помоћника председника 
општине, ово су прве субвенције које је 
локална самоуправа икада омогућила.
“Никада директно пољопривредници 
од општине ништа нису добили, што 
је за мене апсолутно поражавајући 
податак. Ради се о помоћи намењеној 
малим пољопривредним газдинствима 
која имају проблема приликом 
задуживања код банака”, истакао 
је Милојевић. Субвенционисана су 
42 кредита и потписани уговори са 
власницима газдинстава, а општина 

је формирала одељење за сарадњу са 
пољопривредницима.
“Циљ нам је био да формирањем овог 
одељења ојачамо везе пољопривредника 
и локалне самоуправе и побољшамо 
комуникацију са њима, било да се ради 
о преносу информација које добијамо 
из републике или желимо да упознамо 
пољопривреднике са пословима, 
плановима и могућностима које нуди 
општина Ћуприја. За сада то даје одличне 
резултате”, објашњава Бранко Милојевић.
Током 2018. године општина ће помоћи 
пољопривредна газдинства у садном 
материјалу, а буџетом је планирано више 
средстава за улагање у ову привредну 
грану.

РПГ
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ОД ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ДО ТУРИЗМА
О приоритетима које треба уврстити у буџет 
за наредну годину општинско руководство 
разговарало је са представницима 
сеоских месних заједница. Наглашена 
је обострана потреба да се настави са 
улагањима започетим 2014. године, било 
да се ради о санацији пољских путева 
или асфалтирању сеоских улица, као и 
реновирању школа, домова културе, 
амбуланти, побољшању водоснабдевања, 
односно електрификације. Било је речи и 
о унапређивању туристичког потенцијала 
сеоских средина тамо где постоје реални 
услови за то. 

Председник општине Нинослав Ерић 
је нагласио да ће локална самоуправа 
наставити да помаже развој сеоских месних 
заједница по приоритетима и потребама 
које искажу житељи ових делова наше 
општине. “Тако смо радили до сада тако 
ћемо наставити и убудуће. Потребно је само 
усагласити жеље и могућности. Неопходни 
су путеви, водовод, електрификација, 
реновирање школа и домова културе, 
побољшање здравствене услуге и слично. 
Житељи сеоских месних заједница треба 
да знају да од 2018. године закон налаже 
укидање месних канцеларија, тако да ће 
се све потребна документација издавати у 
седишту општине”, нагласио је председник 
Ерић. 

РПГ

У 2018. помоћ у садном материјалу

Потребама сеоских месних 
заједница посебно место у 
буџету за 2018.

Успостављен мост економске сарадње Срба у Шведској са Шумадијом и Поморављем

ЋУПРИЈА НУДИ НАЈВИШЕ МОГУЋНОСТИ
“Ако тражимо симболику, бољег места за почетак кооперације није могло бити”, каже Бранко 
Милојевић, помоћник председника општине

“Мост економске кооперације Србије и 
Шведске” назив је пројекта чији су ослонци 
Регионална агенција за економски развој 
Шумадије и Поморавља и Савез Срба у 
Шведској. Његова снага биће показана у 
периоду пред нама – сагласни су и гости и 
домаћини. “Ако тражимо симболику бољег 
места од Ћуприје, односно моста, није могло 
бити”, каже Бранко Милојевић, помоћник 
председника општине, који је са Живорадом 
Катићем разменио пригодне поклоне, у знак 
будуће успешне сарадње.
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МОЖЕМО ЈОШ БОЉЕ
Као и обично, “без длаке на језику”, 
Владимир Васиљевић, члан Општинског 
већа задужен за спорт, културу и туризам 
говорио је за Поморавски гласник о 
могућностима за напредовање у овим 
областима. Говорећи о спорту он је рекао 
да у 2018. очекује веће ангажовање свих 
спртских радника како би резултати били 
још бољи.  

СПОРТ
Васиљевић се посебно осврнуо на 
активности које клубови, чланице Спортског 
савеза имају у области популаризације 
својих активности и спорта уопште. Ту 
је апострофирао рад на маркетингу, као 
веома важном сегменту за финасирање 
спортских колектива, те на њиховој 
медијској презентацији. 
“Од руководстава спортских колектива, 
односно клубова, очекујем да у 2018. 
години више раде на личној едукацији, 
како стручној тако и организационој, како 
би у светлу савремених технологија и 
могућности које оне пружају, популарисали 
своје клубове и спортове и на тај начин 
привукли спонзоре, донаторе, навијаче али 
и повећали масовност, од које очекујемо 
да изнедри нови квалитет”, рекао је 
Васиљевић. 
Он је нагласио да ће општина наставити 
да суфинансира рад спортских клубова на 
основу пројеката с којим конкуришу, али 
да очекује да то не буде и једини извор 
њиховог финансирања. 
“У 2018. години на спорт ће бити потрошено 
скоро 40 милиона динара. То је дупло више 
него 2013. године. Када то кажем, мислим на 
укупна улагања укључујући суфинасирање 
рада клубова, инфраструктуру и Установу 
за спорт Спортски центар “Ада”.
Васиљевић је подсетио да су највећа 
средства у протеклој години добили 
највећи клубови, али да резултати нису 
били на очекиваном нивоу.
“Поређења ради, за школски спорт је ове 
године предвиђено милион и 250 хиљада 
динара. Резултати у протеклој години су 
бољи него икада. За клубове, којих је у 

2017. на списку за суфинансирање било 
29, ове године је планирано око 11 
милиона динара.”
Васиљевић каже да општина жели да 
улаже у спорт како би се омладина здраво 
и правилно развијала, почев од најмлађег 
узраста, зато очекује бољу сарадњу 
са професорима физичке културе и 
представницима клубова. “Помоћи ћемо 
у сваком сегменту, уколико то од нас буде 
затражено”, поручио је он.    
Протекла, 2017. година, била је по много 
чему парадоксална када је спорт у 
питању. Остварени су врхунски резултати 
нарочито у школском спорту и атлетици. 
Имамо школске екипе и појединце који ће 
овог пролећа наступити на републичким 
такмичењима, а у атлетици државне 
репрезентативце у млађим категоријама. 
“То је велики успех и за сваку похвалу. 
Ми желимо масовност. Желимо да 
се у физичку активност укључи више 
деце, да спортски клубови покажу 
веће интересовање за ту децу и да их 
позивају у своје редове. Не желимо 
да се на списковима наставника или 
тренера понавља неколико имена дечака 
или девојчица који су активни у свим 
спортовима, а да већина не показује 
никакво интересовање”, каже већник 
Васиљевић. Он је похвалио рад Спортског 
савеза и несебично ангажовање Драгана 
Здравковића и његових сарадника на 
популаризацији спорта у општини. 
“Посебан сегмент спорта у општини 
Ћуприја је изградња атлетског стадиона 
и атлетске дворане, и тиме ћемо се као 
локална самоуправа током 2018. године 
посебно бавити, јер очекујемо да већ 
у првој половини године крену први 
радови на овом спортском комплексу”, 
објашњава Васиљевић и додаје да је 
буџетом део средстава планиран за ту 
намену, али да се очекује и додатна помоћ 
државе и других извора финансирања, 
како би пројекат био спроведен у дело.
“Част коју нам је република указала 
додељивањем атлетске стазе за 
дворанска такмичења, а самим тим и 
шансу коју нам је пружила да од Ћуприје 
направимо атлетски центар у овом делу 
Србије, сигурно нећемо пропустити.”

Владимир Васиљевић о спорту, култури и туризму у 2017. години

У 2018. улагања у ова три важна сегмента друштвеног живота су повећана па самим тим очекујем већи 
квалитет, иако је прошла година била једна од најуспешнијих, нарочито када је школски спорт у питању

КУЛТУРА
Када је култура у питању, Васиљевић каже 
да је стањем у култури општине Ћуприја 
тренутно најзадовољнији. Према његовим 
речима, у последње четири године осећа 
се видан напредак. Он је нарочито 
истакао низ различитих активности 
које Установа културе, музеј “Хореум 
Марги-Равно” и  Народна библиотека 
“Душан Матић”, као носиоци културних 
дешавања у општини, организују за све 
узрасте и категорије становништва, почев 
од креативних и едукативних радионица, 
изложби и промоција све до биоскопских 
и позоришних представа. Васиљевић 
је нагласио да ће током 2018. године на 
посебан начин бити обележени велики 
датуми наше историје и културе кроз 
организацију низа репрезентативних 
догађаја, који ће бити примећени и 
забележени на националном нивоу. 
Он је подсетио на обележавање 100. 
годишњице завршетка Великог рата и 
120. годишњице рођења Душана Матића, 
а општина Ћуприја биће и копродуцент 
снимања филма о кнезу Лазару. Када се 
ради о инфраструктурној делатности, 
велики захвати очекују се на реновирању 
сале и позорнице у Школи за основно 
музичко образовање “Душан Сковран”. За 
културу буџетом општине за 2018. годину 
предвиђено је нешто више о 35 милиона 
динара.

ТУРИЗАМ
“Туристички потенцијали општине 
Ћуприја нису на адекватан начин 
искоришћени, односно промовисани и 
приказани јавности, а са друге стране 
има много могућности за напредовање 
у том смислу. Зато ћемо ми већ у првом 
тромесечју ове године на столу имати 
стратегију развоја туризма, односно 
Програм развоја туризма на територији 
општине Ћуприја до 2021. године. То је 
први пут да локална самоуправа доноси 
тако нешто. 
Према речима Васиљевића наговештај 
“позитивних ветрова” на пољу туризма 
био је спектакуларни концерт Дејана 
Петровића и његовог Биг Бенда. “То је 
пут којим треба ићи и током 2018. Висок 
квалитет програма и добра организација 
доносе успех. С тим у вези, поред догађаја 
које организујемо, а за које већ сада знамо 
да ће претрпети одређене измене како би 
били још бољи, у 2018. години јавности 
ћемо представити неке нове садржаје, 
који поред промоције имају за циљ и 
довођење туриста у наш град и околину”, 
закључио је Владимир Васиљевић. фото:  screenshot

фото:  screenshot



гости. Изложени радови подсећају нас на чињеницу да све мање 
обраћамо пажњу на ескалацију насиља над животињама. Оно 
је присутно и ако не чинимо ништа да га зауставимо, прети да 
трајно измени екосистем и квалитет наших живота”, упозорава 
Анита Милић. 

На захтев самих аутора да се лише непожељне наративности, 
огледане и у текстуалном минимализму изложбене брошуре, 
посматрачу постаје јасно да је уметнички акценат у потпуности 
стављен на пиктографски израз и разоткривање истине помоћу 
графичке структуре. 

“ПРАХ” ЗА КРАЈ ПОЗОРИШНЕ СЕЗОНЕ

УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
КУЛТУРА / УМЕТНОСТ / НАУКА
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Поново пуна сала, попуњена до последњег места. Свака сцена 
помно пропраћена, готово без даха, а за награду громки аплауз. То 
је слика коју је ћупријска публика послала са премијере представе 
“Прах”, коју су у ШОМО “Душан Сковран” извели Наташа Нинковић 
и Зоран Цвијановић. 

Наступ у Ћуприји без сумње је био један од лепших откада 
изводимо представу “Прах”. Никада до сада нисмо играли у вашем 
граду, али морамо да истакнемо како је између нас и публике све 
време циркулисала нека топла, породична енергија. Наташа и ја 
смо баш коментарисали у гардероби како смо успели да остваримо 
један просто интиман однос са нашим гледаоцима, вероватно због 
добре акустике и ове лепе сале, и чињенице да смо ушли у ту неку 
приватност обичног човека који данас тако тешко живи,  објашњава 
Зоран Цвијановић.
“Занимљиво је да је ово текст мађарског писца Ђерђа Шпира за 
кога кажу да је њихов Душан Ковачевић. Волим то да поменем зато 

што ми се некако чини да људима дође лакше кад виде да то није 
само наша судбина, него да се тако, нажалост, живи по целом 
свету, и да је ово неко време у ком се треба сналазити. Па ко уме 
да се сналази, тај ће некако да преживи. Али ово двоје људи на 
крају ипак одлучују да су једно другом важнији од пара и то је 
једна дивна, хришћанска порука коју представа “Прах” носи.”  
Публика нам је поклонила своје симпатије, и та наклоност се 
могла осетити у ваздуху. По мени, ова представа поручује да, ако 
дође прекасно, новац нимало не може променити живот набоље, 
закључила је Наташа Нинковић.
“Тај новац био је само Пандорина кутија која се сада отворила и 
из које су изашла сва годинама нагомилавана незадовољства. Али 
дошао је прекасно. У животу је много битно да добијете праве 
ствари у право време. То што постоји између њих више није љубав 
него неминовност, осуђеност једног на друго.”
Представа “Прах” само је један у низу исечака из живота “малих 
људи”, који приказује сву његову горчину у огољеном облику: 
неснађеност у свету, пропуштене шансе, и то како та горчина, ако 
не чувамо једни друге као оно највредније што имамо, некада 
може све да претвори – у прах.  

“Публика у Ћуприји одушевила нас је позитивном енергијом и топлином”, 
поручили након представе Наташа и легендарни Цвија  

РПГ

Чланови школе глуме у друштву Зорана 
Цвијановића

Изложбом “СТОП 2” нишки студенти указали на планетарни проблем злостављања животиња и 
потребу ублажавања његових последица   

РПГ

фото:  Установа културе Ћуприја

У галерији музеја “Хореум Марги-Равно” 8. децембра отворена је 
још једна изложба радова студената департмана за примењене 
уметности, Факултета уметности у Нишу. Овога пута нишки 
студенти представили су се радовима насталим у оквиру наставе 
на предмету Графичке комуникације, као одговор на постављени 
задатак пиктограм на тему заштите животиња. 
“Лепа и значајна изложба пре свега за ученике средњих школа 
које интересује дизајн, обзиром да поред естетског и визуелног 
доживљаја има и тај едукативни карактер да кроз радове 
посматрачу додатно приближава графички дизајн као једну 
од области у примењеној уметности”, каже Новак Новаковић, 
директор музеја “Хореум Марги-Равно”.
Поставка под називом “СТОП 2” представља наставак визуелне 
реторике изложбе “СТОП-ЖИВОТ”, која за идеју водиљу има 
тежњу да се јавности предочи планетарни  проблем злостављања 
животиња, експлоатације одређених животињских врста, и 
неопходност сузбијања ових појава и ублажавања њихових 
последица. Селекторке радова биле су доцент Анита Милић и 
асистент Миљана Раденковић, предавачи на предмету Графичке 
комуникације. 
“Факултет уметности у Нишу недавно је обележио 15 година 
постојања и ја сам тада увидела колико су наши студенти 
квалитетни, па  у вези са тим настављамо причу о студентским 
успесима и овде у музеју “Хореум Марги-Равно”, где смо увек драги 

фото:  Установа културе Ћуприја

фото:  Музеј “Хореум Марги Равно“



СМЕЧ ЗА ВИШИ РАНГ
Најбоље ћупријске одбојкашице, чланице 
Женског одбојкашког клуба “Равно”, пре 
сваког меча носиће мајице са натписом 
Телевизије Поморавље. Овим скромним 
гестом локална медијска кућа показала је 
да и на овај начин, поред афирмативног 
извештавања са свих спортских дешавања, 
жели да промовише и подржи развој 
спорта у нашој општини. “Одлучили смо 
се за ЖОК “Равно” зато што већ годинама 
уназад раде на популаризацији одбојке 
код девојчица, а њихова сениорска и 
кадетска селекција марљивим радом 
крче себи пут ка вишем рангу такмичења”, 
рекао је овом приликом Зоран Арсић, 
директор Телевизије Поморавље. 
“Женски одбојкашки клуб “Равно” броји 
око 60 девојчица. У Међуокружној 
одбојкашкој лиги Шумадије и Поморавља 
такмиче се кадетска и сениорска екипа. 
Сениорке су прве на табели, а наредни 
корак је улазак у Прву српску лигу”, каже 
Звездан Нонић, секретар клуба.
Одбојка је спорт који позитивно утиче на 
оптималан телесни развоје деце, њихових 
моторичких способности, подстиче високо 
држање, а тренинзи додатно утичу на 
исправљање кичменог стуба.
“Дугогодишњи труд и рад, међусобно 
поштовање и сарадња довели су нас на 

корак од уласка у виши ранг такмичења”, 
додаје Дамир Маљковић, дугогодишњи 
тренер ћупријских одбојкашица.“Сениорска 
екипа у овом саставу тренира већ две године. 
Прошлу годину завршиле су као прве на 
табели. Ове године настављамо истим темпом 
и надамо се уласку у виши ранг такмичења”.
Жеље, воље и марљивог рада овим младим 
спортисткињама не недостаје, а ветар у леђа 
од сада ће им давати и наша медијска кућа.
 

ИСТОРИЈАТ ЖЕНСКЕ ОДБОЈКЕ У ЋУПРИЈИ

На иницијативу наставника физичког васпитања 
Анте Нонића 1976.г. у нашој средини је основан 
први одбојкашки клуб „ПОЛЕТ“ у Сењу а следеће 
године и у Ћуприји одбојкашки клуб Морава. 
Од оснивања се клуб такмичио у свим лигама 
Југославије-Србије, највећи успех је играње у 
првој А лиги Југославије од 2001.г. до 2004.г. , 
на међународној сцени је учешће у Европском 
купу ЦЕВ-а 2002.г. Због финансијских тешкоћа 
клуб напушта прву савезну лигу и мења име у 
ЖОК “РАВНО“. Од тада се клуб посвећује раду 
са млађим узрастима у циљу омасовљавања и 
популаризације женске одбојке. Данас се клуб 
такмичи у три ранга такмичења: сениорски, 
кадетски и пионирски.
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СПОРТСКА КЊИЖЕВНОСТ КАО НОВИ ЖАНР 
Да ли постоји веза између књижевности и 
спорта и која је природа повезаности ова 
два појма? На то питање, али и многа друга 
која прате свет спорта и његове актере, 
одговоре су покушали да дају учесници 
трибине “Књижевност и спорт”, приређене 
у организацији Народне библиотеке 
“Душан Матић”. Гост Ћуприје био је 
спортски коментатор и новинар телевизије 
“Спорт клуб” Владимир Новаковић, који 
је у дискусији са модератором трибине, 
новинарком Александром Радивојевић, 
бројним слушаоцима открио који су то 
познати велики писци свој позив открили 
кроз бављење спортом који истовремено 
наводе као важан извор инспирације, а 
с друге стране истакао појаву спортске 
књижевности као новог жанра, који 
постаје све актуелнији и популарнији 
међу читаоцима. Са полица књижара 
тренутно најбрже нестају аутобиографије 
најпознатијих имена светског спорта, у 
којима, каже Владимир Новаковић, није 
баш све описано онако како се десило 
у стварности због аутоцензуре особе о 
којој се у књизи говори, али и писаца и 

новинара који су заправо аутори ових дела. 
“Мислим да аутоцензуру има пре свега 
особа која прича причу због тога што не 
жели да открива баш све детаље. Постоје 
многе ситуације у којима спортисти желе 
да прикрију неки део. С друге стране, има 
ствари за које бисте очекивали да ће хтети да 
их прикрију, а они их намерно испричају јер 
мисле да ће то повећати тираж књиге, затон 
што је то увек битан фактор. С треће стране, 
сасвим је сигурно да добар део штива чине 
информације сумњиве реалистичности, тако 
да ме уопште не би изненадило да се ту 
доста тога измишља.”

У нашој земљи спортска књижевност, која 
би требало да представља литерарни рад 
спортских новинара и коментатора, или 
пак самих спортиста уобличен у форми 
књиге, још увек није заживела, али пратећи 
светске трендове у свим другим областима, 
очекујем да ће се у блиској будућности 
и то реализовати, прогнозира Владимир 
Новаковић.
Новаковић је у Ћуприју дошао на позив своје 
садашње колегинице, рођене Ћупричанке 
Александре Радивојевић. Иако признаје 
да спортско новинарство није било њена 
циљна област, она каже да се у улози жене 
спортског новинара за сада добро сналази. 
Сала фонда ПИО била је тесна да прими 
све оне који су са великим интересовањем 
слушали о искуствима Владимира 
Новаковића, а неки од њих својим питањима 
су допринели развијању и динамизацији 
полемике да ли књижевност утиче на спорт 
или је можда обрнуто. Међу посетиоцима су 
се могли наћи истакнути спортски радници, 
представници локалне самоуправе, и пуно 
младих људи, у којима можда чучи будући 
спортиста, или можда ипак писац. РПГ

Трибина “Књижевност и спорт”

Телевизија Поморавље доделила комплет тренинг мајица 
ЖОК “Равно”

РПГ

фото:  фејсбук ЖОК Равно
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“МЕЊАЧНИЦА КЕШ” ОДБРАНИЛА ТИТУЛУ
Победник Петог зимског турнира у футсалу 
је екипа “Мењачнице Кеш”. Они су у 
брзој, борбеној и до последњих минута 
неизвесној утакмици савладали екипу 
“Ђотоа” резултатом 4:3, и по други пут 
освојили победнички пехар и награду од 
пола милиона динара. 

Одлучујући гол победничка екипа 
постигла је у последњим минутима меча, 
а многобројна публика је уживала у једној 
од најбољих утакмица на овогодишњем 
турниру. Треће место припало је екипи 
“Метал пласт” из Блаца.
“ Утакмица је била неизвесна до самог 
краја, али смо успели да одбранимо 
прошлогодишњу титулу”, каже  Денис 
Рамић, ћупријски мађионичар у футсалу, 
који је и ове године проглашен за најбољег 
играча турнира. 
Никола Арсић понео је титулу најбољег 

стрелца турнира, док је за најбољег 
голмана проглашен Марко Јевремовић, 
голман ћупријских “посластичара”.
Овогодишњи турнир оцењен је високом 
оценом, а по квалитету екипа и посећености 
премашио је прошлогодишњи, каже Иван 
Алексић, директор Спортског центра “Ада”. 

“На овогодишњем турниру учествовало је 
16 екипа из читаве Србије. Потрудили смо 
се да организација буде на висини, онаква 
каква и доликује турниру где се сваке 
године пријављује све већи број екипа. 
Пре почетка турнира у хали је замењена 
комплетна расвета, а подлога на којој се 
мечеви играју у потпуности задовољава 
критеријуме за одржавање оваквих 
такмичења. Ове године забележена је 
изузетно добра посећеност љубитеља 
ове динамичне игре, нарочито финалним 
утакмицама”, додао је Алексић.

Прво место у категорији кадета освојила је 
екипа “Пица италијана” из Јагодине, друго 
“Фризерски салон Меца”, а треће “Блек 
девил” из Параћина.

Пети зимски турнир у футсалу “Ћуприја 2017”

фото:  фејсбук ОШ Вук Караџић

Спортски психолог проф. др Љубица Бачанац

ИЗАЗОВИ У ОДРАСТАЊУ МЛАДОГ СПОРТИСТЕ

“Процес одрастања и спортиста и оних 
који то нису је врло сличан и има неке 
своје карактеристичне фазе. Мислим 
да одрастање кроз спорт доноси нову 
димензију и може много да користи 
младим људима. Тада и само одрастање 
може да прође без проблема, посебно у 
адолесцентском периоду”, каже спортски 
психолог проф. др Љубица Бачанац. Она 
је ћупријским спротистима, тренерима 
и спортским радницима одржала веома 
занимљиво предавање о психолошким 
основама рада са младим спортистима, 
са посебним акцентом на проблеме у 
одрастању.
Како задржати младог спортисту у време 
адослесценције? 

“Младим спортистима се мора омогућити 
да, упркос напорима, на време упознају 
и пробају све сокове живота. Јер, кад уђу 
у зрелије године, па открију да постоји 
љубав, сексуалност и други изазови, може 
да се деси да напусте спорт или да уђу у 
спортску и животну кризу. Тренери се тада 
сусрећу са много проблема али их само 
прави тренери решавају на прави начин, јер 
је битно избалансирати све сфере живота”, 
каже професорка Бачанац. 
Она је истакла и важност реалне подршке 
тренера и родитеља, јер примарни циљеви 
омладинског спорта нису само победе, 
већ васпитање и здрав психосоцијални и 
физички развој. “Сматрам да је за младе 
спортисте најважније да на прави начин 

схвате да је и пораз саставни део игре и 
живота. Ко то разуме има предуслов да 
буде велики играч и човек”, закључила је 
проф. др Љубица Бачанац.

Предавање је организовао Спортски савез 
Ћуприје. РПГ

фото:  screenshot

Улога породице и тренера у овом периоду може бити пресудна – чуло се на трибини коју је 
организовао Спортски савез Ћуприје

РПГ

РПГ

фото:  Спортски центар АДА
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Половином децембра у 61. години живота 
напустио нас је Зоран Мартиновић, бивши 
фудбалер ћупријске Мораве, Радничког из Ниша, 
Олимпије из Љубљане, београдског Партизана, 
ОФК Београда, Приштине, Напретка из Крушевца 
и неколико иностраних клубова. Важио је за 
једног од најталентованијих изданака ћупријске 
школе фудбала. Мартиновић је каријеру започео 
у ћупријској Морави, а већ са 18 година дебитовао 
је за први тим Радничког из Ниша, са којим је 
у полуфиналу купа УЕФА играо против великог 
Хамбурга, који је тада предводио још већи Карл 
Хајнц Румениге. Зоран Мартиновић је играо за 
све селекције репрезентације Југославије, осим 
првог А тима. 
Након плодне играчке каријере наставио је да се 
бави фудбалом кроз тренерски позив. Имао је А 
лиценцу признату у Европи, али не и у Србији. 
Зоран Мартиновић сахрањен је 17. децембра 
на гробљу у Ћуприји, у присуству породице и 
великог броја својих пријатеља и поштовалаца. 

ОДЛАЗАК 
ВЕЛИКАНА
Напустио нас је 
Зоран Мартиновић, 
легенда ћупријског 
фудбала

РПГ

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ “ДОТРЧАО” ДО ТИТУЛЕ 
СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ
Спортски савез општине Ћуприја доделио 
је признања најуспешнијим ћупријским 
спортистима, спортским радницима 
и спортским колективима у 2017. 
години. Атлетичар ОАК “Морава” Алекса 
Милановић(15) проглашен је за најбољег 
спортисту општине Ћуприја у протеклој 
години. Овај млади атлетичар само у току 
ове године на државним првенствима 
освојио је 8 медаља од чега 2 златне. 

“Као свој највећи досадашњи успех 
издвојио бих учешће на Европском 
олимпијском фестивалу младих у Ђеру 
у Мађарској и учешће на Атлетском 
балканском шампионату у Истанбулу 
у Турској”, каже Алекса Милановић. 
“Планови су ми да ове године испуним 
норму за европско првенство у категорији 
млађих јуниора и да остварим добар 
пласман на олимпијском фестивалу 

младих у Аргентини. Ова награда биће ми 
сатисфакција да наставим истим темпом 
и свој клуб, град и државу представим у 
најбољем светлу”,  додао је. 
За најбољу екипу у 2017. години проглашена 
је женска екипа Шаховског клуба “Раднички”, 
чије су чланице трећи пут заредом 
резервисале себи место у Премијер лиги 
Србије. Спортски савез ове године наградио 
је плакетама младе спортисте који су током 
2017. године освојили највиша одличја 
на школским републичким такмичењима. 
Плакете су припале атлетичарима Ђорђу 
Миладиновићу и Алекси Милановићу, 
кошаркашу Огњену Мандићу, скакачу у вис 
и младом пливачу Матији Ђорђевићу.  
За изузетан рад у области школског спорта 
и постигнуте резултате плакете су додељене 
професорима Дарку 

Стругаревић за допринос развоју спорта 
и афирмацији града, ТВ Поморавље за 
допринос у медијској промоцији спорта и 
општина Ћуприја за помоћ у реализацији 
активности спортских удружења и 
манифестација. 
“Надамо се да ће додела оваквих признања 
представљати мотивацију за спортисте 
Ћуприје да и убудуће стреме ка што бољим 
спортским резултатима. Драго ми је што 
поред Алексе Милановића имамо велики 
број младих спортиста који освајају запажене 
резултате у појединачним категоријама на 
локалним и државним такмичењима и да 
ће наредне године конкуренција за титулу 
спортисте године бити много већа”, изјавио 
је Драган Здравковић, председник Спортског 
савеза општине Ћуприја

Проглашени најбољи спортисти Ћуприје у 2017. години

ДЕСЕТИ ПУТ БОНЕТУ У ЧАСТ
Јубиларни десети “Бонетов цугер” 
освојио је интернационални мајстор 
Зоран Новоселски из Крагујевца са 9 
поена. Друго и треће место поделили су 
велемајстор Синиша Дражић из Новог 
Сада и интернационални мајстор Борољуб 
Златановић из Ћуприје са по 8,5 поена, 
а иза њих следе Радован Николић из 
Крагујевца и Урош Цветановић из Ћуприје 
са по 7,5 поена. Награда за најбољу 
шахисткињу отишла је у руке Снежане 
Ђорђевић из Ћуприје, најбоља омладинка 
је Милена Вујичић из Параћина, а најбољи 
ненаграђени домаћин је мајсторски 
кандидат Небојша Грујић. 
На турниру који се већ читаву деценију 
организује у част професора Мирослава 
Миленковића Бонета, а који је ове године 
први пут имао меморијални карактер, 
учестовала су 34 такмичара, а организатор 
је био ћупријски шах клуб “Раднички”. 
“Професор Боне је имао две велике 
љубави. Прва је био шах, а друга 
француски језик и Француска. Као неко 
ко је био његов ученик четири године и 

истовремено стасавао у шаховском клубу 
поред њега, могу рећи да је обе своје велике 
љубави успео да пренесе на своје ученике. 
Био је благе нарави, миран и правичан 
професор, а истовремено пасионирани 
љубитељ шаха. Једно време је био члан 
Црвене Звезде, а у Ћуприји дуги низ година 
“прва табла” Радничког. Титулу мајстора 
освојио је у Бугарској. Играо је шах по целој 
бившој Југославији са скоро свим најбољим 
шахистима свог времена”, испричала је 
др Наташа Савић, међународни шаховски 
судија и чланица организационог одбора 
турнира.   
О професору Бонету врло надахнуто говорио 
је и његов син, проф. Иван Миленковић, који 
је рекао да, где год да је боравио, па био то 
чак и Париз, најбољи ћупријски шахиста 
никада није заборавио одакле је и где ће се 
вратити. 
Турнир је успешно водио међународни 
судија из Француске Доминик Дервиу, док су 
његови заменици били Надежда Стојановић 
и Ненад Шљивић. 

Одржан јубиларни меморијални шаховски турнир “Бонетов цугер”

Никодијевићу и 
Зорану Ђорђевићу. 
Женски одбојкашки 
клуб “Равно” носилац 
је признања за 
екипу у успону. 
Плакете су добили и 
Марија Мијајловић 
Јовановић за успешно 
реализован пројекат 
“Ђак репортер”, 
стонотенисер Никола
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МОТИВАЦИЈА И ФРУСТРАЦИЈА
Звао ме пре неки дан један мој познаник 
и жалио се на притисак. Високо 
постављени циљеви на послу, недостатак 
колегијалности, ударање испод плексуса, 
никад га нема кући, и нико га не разуме. Јер 
што би неко кукао са платом од 150 хиљада 
динара.
Примио сам човека прошле недеље који 
има плату од 30 хиљада динара, и који 
жели да ради нешто додатно да заради још 
десетак јер му је толико таман. Рече ми, 
да је задовољан и овом платом, и радним 
местом, али да би свакако волео да буде 
бар мало боље плаћен.
Док пишем ове редове сетих се моје 
препирке са једним кадровиком од пре 
више од десет година кад смо анализирали 
кандидате, и кад сам се  расправљао са 
њим јер сам био за једног, а он га је одбијао 
јер је превише писмен да би био то за шта 
је конкурисао. Брзо ће се задовољити, 
и побећи ће нам за пола године-било је 
образложење.  Онда смо се свађали и око 
почетне плате и око којечега још.
Од тих дана је протекло доста воде али 
неке ствари савремена економска или 
психолошка наука још није решила. 
Нека правила свакако су остала као 
непревазиђена. Откази се дефинитивно 
не дају понедељком. Бар не у нормалним 
фирмама.
Споразумни раскид радног односа и 

даље је најбољи начин за растанак 
запосленог и послодавца. Послодавац 
је и даље на брду, и са његовог брда се 
боље виде и друга брда али и долине, 
и тога запослени мора да буде свестан 
и то што пре. Добра препорука и даље 
вреди, а лоша се далеко чује.
И најгори Правилник о раду је бољи 
него да га нема. Описи послова су 
важни, праћење радног учинка такође, 
а феедбацк је изузетно драгоцен.
Најмање су они који прате радну етику 
и понашање запослених отишли у 
проучавању мотивације. Шта је то 
што једног радника држи дугорочно 
задовољним? Зашто је неко задовољан 
са тридесет хиљада а неко незадовољан 
са 150, а пре годину дана су обоје имали 
нула динара? Ако је плата краткорочни 
мотиватор, шта је дугорочни?
Извесност ? Иновативност посла? Нешто 
сасвим треће? Сви ће рећи сваки човек 
је мали универзум, и сваког човека 
је потребно посматрати као мали 
микрокосмос. Па ипак, да ли је то баш 
тако? Да ли је све тако компликовано?
Чини се да се одговор на ово питање 
више крије код послодавца него код 
запосленог. Послодавац одређује укус 
свог ратлука, а запослени га кусајући 
могу перципирати и као врхунски гушт 
али и отров са много шећера.

Тамо где почиње мотивација, почиње и 
резултати. Где нема мотивације, нема 
ни резултата.  Али има фрустрације.
Послодавац креира мотивациони оквир, 
политику мотивације и њом активно 
управља. Моменат када престаје 
мотивација и рађа се нешто друго јесте 
питање за милион долара. За сваког 
послодавца.

ЕКОНОМЕТАР
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Истраживања о мотивацији 
указују да:

*Демотивисаност запослених 
резултира укупном штетом која 
износи око 300 милијарди УСД 
годишње на глобалном нивоу.
*Немотивисани запослени далеко 
више одсуствују с посла, а такође 
су далеко мање лојални фирми.
*Запослени су мотивисани 
када имају доживљај праведне 
расподеле награда према 
уложеном раду.
*Преплаћеност неких особа 
у организацији најчешће не 
повећава њихову мотивацију, 
али смањује мотивацију осталих 
запослених.
*Важна је конзистентност и 
доследност у награђивању.

Колумна: пише Синиша Милутиновић
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„Новогодишња еуфорија“
О празницима смо сви у једном другачијем, свечаном расположењу, али нема сумње да им се убедљиво највише радују деца. Ћупријски 
ђаци и предшколци заједно са својим предавачима и васпитачима крајем децембра били су нарочито вредни, па су новој години пожелели 
топлу добродошлицу уз музику, глуму и песму.

Васпитачи вртића „Бамби“ и „Шећерко“ за полазнике свих група приредили су представе „Ивица и Марица“ и „Снежна краљица“, а 
малишани свих градских и сеоских вртића у склопу ПУ „Дечија радост“ извођењем празничних приредби поздравили су Деда Мраза, који 
их је наградио новогодишњим пакетићима.

Ученици нижих разреда ОШ „Ђура Јакшић“ завирили су у свет бајки из ког су „ишетали“ Пинокио, Црвенкапа, Трнова Ружица, Капетан 
Кука, плава вила и Ледена краљица, а онда заједно са њима пошли у потрагу за Деда Мразом. На том путовању пратили су их ћупријски 
предшколци, који су до последњег места попунили салу Музичке школе. 

фото:  Дизајн студио

фото:  Дизајн студио

фото:  Дизајн студио

фото:  Дизајн студио

фото:  Дизајн студио

фото:  Дизајн студио

фото:  ОШ “Ђура Јакшић“ фото:  ОШ “Ђура Јакшић“



ФОТО РЕПОРТАЖА

15ДЕЦЕМБАР 2017 | ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК

фото:  “Србија шуме“

Велики гудачки оркестар Школе за музичке таленте приредио је у сали ШОМО „Душан Сковран“ новогодишњи концерт под називом 
„Таленти Србији“. „Таленти“ су домаћој публици поклонили спектакуларан наступ, који је аудиторијум описао као прави музички ужитак 
раван новогодишњем концерту Бечке филхармоније. 

Новогодишњи концерт ШОМО „Душан Сковран“ традиционално привлачи много пажње Ћупричана, па су се ученици и професори и овог 
пута потрудили да припреме разноврстан и богат програм, чиме су још једном показали зашто је то тако. 
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