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 Марија Стевановић,  дипломирани  инжењер 
технологије, од марта ове године директор је 
Термоелектране “Морава”. Одлука Управног 
одбора Електропривреде Србије којом се  на 
чело највећег предузећа у Свилајнцу  први пут у 
историји именује жена изненадила је јавност и 
запослене. Многи су били скептични, али је Марија 
била свесна ризика и изазова који јој предстоје 
у послу  и на функцији која је више од четрдесет 
година била резервисана за мушки пол. Најбоља 
препорука била је њена биографија: докторант 
је на два факултета Технолошко-металуршком у 
Београду и Мегатренд Факултету за менаџмент у 
Зајечару, амбасадорка је женског предузетништва 
у оквиру Програма за конкурентност и иновације 
Европске Уније. Проглашена је за жену недеље у 
име БПВ-а Интернационалне федерације пословних 
и професионалних жена за 2011. годину. Изабрана 
је за жену змаја испред Удружења пословних жена 
Србије. Радила је у „Ресави комерц“ из Свилајнца, 
затим у Општини Свилајнац као начелник Одељења 
за пољопривреду и начелник Одељења за привреду 
и друштвене делатности до априла 2009. Због 
непринципијелних и политичких притисака челника 
општине била је приморана да напусти радно 
место. Затим је основала Агенцију за консалтинг 
и менаџмент МС Емплојмент. Ипак, сигурно да 
пословној, стручној и способној жени није био лак 
долазак на овако важну и одговорну функцију. 

 - Иако у почетку нисам имала добар 
пријем, директорску фотељу не доживљавам као 
привилегију већ као изазов и прилику да покажем 
како је могуће професионално и одговорно водити  
велику фирму. Улажем велике напоре да променим 
однос према државном власништву и трошењу 
државних пара. Морамо да будемо одговорнији , да 
смањимо трошкове, ослободимо се  лоших навика 
и обезбедимо трајање. Дуго година државна својина 
посматра се као нешто што можемо немилице да 
трошимо уместо да чувамо и поштујемо-истиче 
директорка и наводи пример -  2008. године 
термоелектрана је општини Свилајнац на име такси 
плаћала 11,3 милиона динара да би 2012. године таксе 
нарасле на 269 милиона, а ове достигле 311 милиона 
динара. Поставља се питање шта се променило за 
пет година па је износ већи три хиљаде одсто. Један 
од мојих циљева  је да смањим трошкове колико год 
је то могуће. Као један од примера штедње навешћу 
чишћење круга које је до мог доласка радило 
Комунално предузеће. То је коштало термоелектрану 
осам милиона динара. Сада радници сами одржавају 
зеленило, друже се, боље упознају и развијају дух 
солидарности.
 Без обзира на то што је на Термоелектрани 
“Морава” запослено  скоро три стотине људи било 
је неких наговештаја и планова да се она затвори 
2018.године. То се , на срећу, неће догодити већ се у 
наредном периоду планирају велике инвестиције.
 - За 2015. годину планиран је капитални 
ремонт који ће трајати шест месеци. Инвестираће 
се више од 20 милиона евра у реконструкцију 
електрофилтера, замену турбине средњег притиска, 
ремонт ротора генератора и реконструкцију котла. 
Пет милиона евра је донација Европске уније за 
уградњу електрофилтера чиме ћемо учинити велики 
корак ка заштити животне средине. „Морава“ у 
Србији важи за најчистију електрану па је на нама да 
наставимо традицију. Велике инвестиције осигураће 
наш рад дужи низ година- каже директорка. 
 Пре капиталног ремонта планирано је да 
се заврши  нова хидрантска мрежа, изгради нова 
касета за одлагање пепела и шљаке, изградња 
складишта отпада, уља и мазива,замени систем за 
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праћење квалитета погонских вода, санира попречна 
грађевина на Великој Морави итд.
 - Оно што би додатно осигурало наше 
постојање  више деценија је изградња топловода 
за општине Свилајнац, Деспотовац, Баточина, 
Лапово, Жабари, чак и Крагујевац. Топлу воду 
хладимо и враћамо у Мораву уместо да је догревамо 
и осигурамо најјефтинији вид грејања за околне 
општине. Очекујемо да се  у сарадњи са ЕПС-
ом уради студија оправданости топлификације-
закључује Марија Стевановић.
 Иначе, када је реч о запошљавању посебна 
пажња обраћа се младим кадровима. Постављене 
су процедуре, разговара се са кандидатима 
и запошљавају најбољи, образовани људи из 
Свилајнца. Шанса им је пружена, преноси им се 
знање, а на њима је да достигну и престигну своје 
учитеље.

Женски тандем на челу

 Занимљиво је да су на најодговорнијим 
положајима у Термоелектрани “Морава” две 
жене. Осим директорке, на месту техничког 
директора је већ десет година Гордана Новаковић, 
дипломирани машински инжењер. Читав радни 
век од дипломирања 1981.године до данас провела 
је на електрани, од приправника, преко инжењера и 
техничког руководиоца, до техничког директора.

У сусрет јубилеју - првих 45 година
        
 Термоелектрана „Морава“ смештена  на 
десној обали Велике Мораве, на 2,8 km од Свилајнаца. 
Пуштена је у рад почетком 1969. године и има 
инсталисану снагу од 125 мегавата. Ову локацију 
је условио најповољнији положај  за допрему  
угља из околних рудника, затим близина реке 
Велика Морава, из које се користи вода за потребе 
расхладног система термоелектране као и близина  
јаких конзумних чворова и постојећих далековода 
110kV и 35kV. У реализацији програма изградње, 

монтаже и опреме термоелектране учествовале су 
53 организације из наше земље и девет из Европе.
 31.децембра 1968. године постројење је 
покренуто и стављено у погон без синхронизације. 
31.јануара 1969. године из Термоелектране “Морава” 
у 16 сати и 29 минута потекли су први киловати и 
извршена прва синхронизација турбоагрегата са 
електроенергетским системом Србије. 
 Термоелектрана као гориво троши лигнит, 
мрки и камени угаљ из подземне експлоатације 
а седиште ових рудника је у Ресавици.  Из девет 
рудника у којима ради 4500 рудара користи се 
угаљ за производњу струје. Иако изграђена као 
помоћна или златна резерва за производњу струје 
термоелектрана сада ради пуним кацитетом, осим 
када је у ремонту. Угаљ се складишти на депонији 
која може да прими од 150 до 200 хиљада тона угља 
што предстаља резерву за 45-60 дана рада.

 Могућа годишња производња за 6000 сати 
ангажовања блока је 720.000 МWh  са потребном 
количином уља од 975.000 до 1.000.000 t у зависности 
од топлотне вредности.
 Од почетка 1969. до децембра  2013. године  
ТЕ „Морава“ је произвела више од 20 милиона MWh 
, остварени сати рада износе 214.208 h, а  утрошено 
је 23.835.100 тона угља.
 Највећу годишњу производњу од 721.988 
МWh ТЕ „Морава“ је остварила 1982. године. 
Највише сати рада  на мрежи електрана је остварила 
2005. године са укупно 7.267 сати.
 У капиталном ремонту 2004. године уграђен 
је нови систем за надзор и управљање блоком (SCA-
DA систем). То је био први пројекат Института 
„Михајло Пупин“ за надзор и управљање.
 Због ниског нивоа реке Велика Морава 2007.
године  ТЕ „Морава“ није радила 1.493 сати, па је 
донета одлука на нивоу ЕПС-а да се на реци уради 
попречна грађевина како би термоелектрана имала 
потребну количину расхладне воде  и у сушном 
периоду. Поред обезбеђења довољне количине воде 
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за хлађење и несметан рад ТЕ „Морава“,попречна 
грађевина је смањила  ерозију дна корита реке 
Велика Морава и прекинула поткопавање стуба 
друмско-железничког моста који је био угрожен. 
 Делимична реконструкција ложишта котла 
прва  фаза од коте 27 до 41 m (горњи део са плафоном) 
извршена је 2011. године уградњом мембранског. 
Друга фаза реконструкције котла мембранским 
планирана је за 2015. годину, у оквиру капиталног 
ремонта вредног 20 милиона евра.

Стабилно напајање корисника

 ТЕ Морава је стационирана на ободу  
електроенергетског система шумадијске 
петље и својим производним капацитетом од 
120МW(мегавата) и разводним постројењем 
110кВ(киловолтног)напонског нивоа преставља 
сигуран и важан фактор стабилности ЕПС-а.

 Далеководом 105/2 према Јагодини везана је 
за интерконективни систем.
 Далеководом 105/1 према Петровцу  
остварена је важна веза за правац Костолац и Ђердап. 
Далеководом 144/1 Марковац  напаја се  деоница 
ЖП Београд кроз централну Србију омогућујући 
поуздан  транспорт робе и путника. Далеководом  
144/2 Кроношпан напаја  индустријску зону Лапова 
и Крагујевца.
 Поред 110кВ напонског нивоа из раз-
водног постројења  110кВ преко одговарајућих 
трансформатора напаја се конземно подручије 
Свилајнца 35кВ напонског нивоа (дистрибуцију)
са могућност напајања  и Лапова –Крагујевца тим 
напонским нивоа.
 У плану је да Електросрбија Краљево изгради 
трафо станицу конзума 110/35кВ у Свилајнцу како 
би се добио још један  поуздан извор напајања 
корисника.

Индустријска зона „Велико поље 
Свилајнац“

 
 Свилајнац има индустријску зону на уласку из 
правца Велике Мораве, потпуно инфраструктурно 
опремљену укључујући и железницу. Општина 
Свилајнац  је  током 2008. године почела изградњу 
нове у пољу на изузетно плодној земљи на путу 
према Пожаревцу. Осим обимних земљаних радова 
на пољопривредном земљишту  није било струје, 
воде, канализације, телефонских линија и много 
тога другог. Међутим, то све није било препрека да  
локална власт определи велика средства и отпочне 
градњу зоне и хале за Фирму „ Реум“ из Немачке. 
Цео посао је најављиван као највећа инвестиција 
у Свилајнцу у последњих 20 година. Често су се од 
локалних, а и републичких званичника чуле изјаве  
“што је Фиат за Крагујевац то је Реум за Свилајнац“.  
Упућенији у цео пројекат израчунали су да ће се 
ту запослити око 500 радника. Била је то неко 
време и ударна вест у свим медијима у Србији. На 
задовољство свих почела је изградња, обука радника 
у Немачкој, радови у пољу на инфраструктури и 
новој хали. Цео посао је водила фирма из Свилајнца 
што је додатно давало наду у успех. Иако су радови 
повремено заустављани, због финансија и проблема 
у фирми „Реум“ нико није сумњао у коначан успех. 
У тренутку када су радови на изградње хале стали 
скептици су Индустријску зону „Велико поље“ 
назвали „Ђавоља варош“.

 Нису ни они били у праву јер није дошао 
произвођач из Немачке, али хала није празна стигао 
је „Панасоник“. У зони је почела градња објеката 
за прераду меса и краставаца. За прерађивача 
краставаца изравнан је плац од два хектара  на 
брду изнад индустријске зоне. На тој површини је 
требао  да се подигне велики стакленик, а уговарана 
је и производња са пољопривредницима. Стакленик 
није подигнут, а градња објеката за прераду меса 
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је обустављена. Урађени су приступни путеви, 
проширен и реконструисан пут од Свилајнца до 
зоне и изграђена  бензинска пумпа. 
 Остао је проблем транспорта робе из зоне 
до аутопута Београд-Ниш. Најављивана је градња 
обилазнице око Свилајнца и  новог моста преко 
Ресаве.  Локална власт је као другу капиталну 
инвестицију у Свилајнцу и овом делу Србије, 
почетком 2009. године, најавила градњу моста преко 
Мораве. Да се подсетимо, ово је једини друмско-
железнички мост у Србији, који је уско саобраћајно  
грло.  Према тадашњим обећањима изградња је 
требала да траје 30 месеци. 
 Да ли тешка економска ситуација или 
нереална обећања, углавном Свилајнац и околина 
су остали без моста и обилазнице око градске месне 
заједнице.
 Намеће се закључак колико  се исплатила 
инвестиција у зону, која се простире на  42 хектара, 
када се има у виду  број  запослених радника.  
Колико у зони има фирми и запослених   објавићемо 
у следећем броју. Иначе према евиденцији 
Националне службе за запошљавање у новембру  је 
у Свилајнцу било  незапослено  2233 лица. Према 
њиховој анализи број незапослених у Свилајнцу је у 
благом порасту.
                                                                                Р. Ђорђевић  

Како је пропао „Реум”?

 Уговор о изградњи фабрике ауто делова „Реум 
ГмбХ“ у Свилајнцу   потписали су почетком августа 
2008. године председница општине Свилајнац 
Горица Димчић - Тасић и Ролф Ритер, директор 
компаније Реум ГмбХ из немачке покрајине Баден 
Виртенберг.
 Немачки партнер се обавезао да  инвестира  
10 милиона евра и запосли 300 радника.

 

 Свилајнац је за фабрику уступио пет 
хектара земљишта опремљеног комплетном 
инфраструктуром у Великом пољу, према селу 
Кушиљеву, а немачки партнер се  обавезао  да до 
1. марта 2009. године изгради фабрику и почне 
производњу пластичних делова  за клима уређаје 
у аутомобиле који ће се извозити у Немачку и 
друге земље Европске уније. Према незваничним 
подацима, „Реум“ је добио кредит од око 3.000.000  
евра и залога је била незавршена хала. Од СИЕПЕ 
је добијено за 300 радника субвенције од 5.000 евра 
по раднику. Потврду ових података смо тражили 
од СИЕПЕ, али до закључења броја нисмо добили 
никакав одговор.
 Изградња фабрике   почиње  21. октобра, а   
камен темељац  положили су потпредседник Владе и 
министар економије и регионалног развоја Млађан 
Динкић и Ролф Ритер, председник компаније “Реум 
ГмбХ”. 
 Петнаестак дана после полагања камена 
темељца прва група будућих руководилаца у 
фабрици ауто делова отпутовало је на вишенедељну 
обуку. Десет инжењера машинства и електротехнике 
обавио је први део обуке у Бачкој Паланци, а затим 
одлазе у седиште фирме у Баден Виртемберг.
 Прошао је најављени 1. март 2009, а фабрика 
није почела производњу. Према званичним 
подацима СИЕПЕ изграђена је хала површине 9.000 
квадратних метара, али опрема није стизала. У 
општини   се још увек надају да ће све проблеме брзо 
решити. Имају чак и резервну варијанту. 
 - У другој варијанти, односно у случају да 
дође до одлагања градње на годину дана, „Реум“ би 
изнајмио неки други објекат у Свилајнцу и кренуо 
с производњом, упосливши 50 до 60 радника, да би 
следеће године наставио изградњу фабрике- говорио 
је новинарима  тадашњи  заменик председника 
општине Свилајнац Предраг Милановић и додао: 
“Оно што ниједног тренутка није долазило у 
питање је њихова намера да заврше ову фабрику и 
да започну производњу у овој години и испоштију 
уговор о запошљавању људи са територије општине 
Свилајнац”.  Нада, очигледно, умире последња.   
 Чудно је да ником није засметало што је 
фирма у коју се инвестирају  милиони евра, пре 
свега српских пара, основана са само 381.755 динара. 
Наравно, кола су брзо кренула низбрдо. У другој, 
2011. години пословања,   губитак изнад висине 
капитала је преко 280 милиона, краткорочне обавезе 
су 370 милиона, од чега су неплаћени  порезе 65 
милиона, а дугорочна резервисања и обавезе готово 
милијарду динара.   Фирма је у непрекидној блокади 
од 07. јуна 2011. Тренутни износ блокаде је 88,5 
милиона динара. У току 2010. године просечно је 
радило 57 радника, а наредне године тај број је спао 
на једног. 

Свечани почетак радова на изградњи хале за “Реум”



 А онда у фебруару 2011. за Свилајнчане шок, 
за неутралне посматраче са минимумом економског 
знања логичан расплет. Холандски инвестициони 
фонд “ХТП” преузео је већински пакет   “Реума 
ГмбХ” из немачке покрајине Баден Виртенберг. 
Холанђани су у “Реум” ушли “кроз једну немачку 
фирму која се бави производњом аутоделова, пошто 
је ‘Реум’ запао у финансијске проблеме”.
 - О томе имамо званичну информацију, али 
и потврду Агенције за страна улагања и промоцију 
извоза (СИЕПА) и следећи је корак да представници 
ХТП- а дођу у Србију и са представницима Владе, 
Министарства економије и регионалног развоја и 
општином договоре нову стратегију. Очекујемо да 
почне да ради Фабрика за производњу аутоделова 
за аутомобиле високе класе коју је “Реум” изградио 
у Свилајнцу - тврдио  је Предраг Милановић. 
Не зна се да ли је до сусрета дошло, али се од 
фабрике одустало. Повериоци од „Реума“  на суду 
потражују 3.480.785 евра, а међу оштећенима је и 
општина Свилајнац са 473.998,98 евра. Истовремено 
несуђеној свилајначкој фабрици дугују само 8.751 
евро. Завршни рачун за прошлу годину није 
објављен на сајту Агенције за привредне регистре, 
што је поуздан индикатор општег расула фирме. 
Како тренутно ствари стоје „Реум“ ће убрзо у стечај, 
односно банкрот. Подсећања ради Народна банка 
је покренула аутоматски стечај због неспособности 
плаћања, али је тај закон проглашен неуставним и 
„Реум“ је васкрсао. 
 Почетком 2011. године халу “Реума” у закуп 
је узело новоосновано предузеће “Панасоник 
Електрик”. Представници немачке фирме “Реум” 
су с Министарством економије, Фондом за развој, 
„Волксбанком“, која је дала гаранције, и СО 
Свилајнац потписали протокол који представља 
гаранцију да ће јапански “Панасоник” у наредних 
30 месеци моћи несметано да ради у хали немачког 
инвеститора. На крају прошле године Предраг 
Милановић, председник општине Свилајнац је 
рекао да је „Панасоник“ званично купио фабрику. 
Извесно је да су банке, које су имале хипотеку на 
хали, наплатиле бар део потраживања. Нејасно је 
како су прошли остали повериоци, односно да ли 
ће имати од чега да наплате потраживања. По свему 
судећи остаће кратких рукава.
               Слободан Раковић

Наше домаће ствари

„Мито и К- учитељ“

 Ми имамо све што нам треба. Али да кренемо 
од здравља.
 Свилајнац имао“шпитаљ“, болницу пре 
скоро век ипо и беше то велики цивилизацијски 
корак у Европу. Наши преци визионари улагали у 
негу и очување народног здравља и свога поколења 
да буде нормално и напредно. Децембра 2012. 
у Дому здравља у Свилајнцу пацијенти плаћају, 
купују иглу да их шприцају то кошта четири динара, 
а игла за вађење крви 14 динара. Плаћа се завој, 
газа, вода, смешак особља и добар дан. Све то има 
у нашем „шпитаљу“ данас ал` за паре, ако немаш-
молим дођи други пут. Данас, после века ипо, наши  
хећими, министри, аге и бегови, дахије, тајкуни и 
европејци,   а народ опет цвили и куне као у доба 
султана и мурата.

„ Ко не учи од предака лакше и понизно служи 
туђина“. 

 Болоњска декларација спроводи се као свето 
писмо супротно нашој традицији и потребама. 
Прихватамо туђе као наше. Деца, ђаци постали 
бели мишеви, притиснута и слуђена од старијих 
немају куд. Европа нема алтернативу и мртав има 
да идеш у свет чуда и банкрота. Млади без посла, 
хватају „зјале“ јер им старији затворише фабрике- 
да се не муче и раде већ да даноноћно  сурфују и 
скајпују. Компјутеру више верују него оцу и деди, 
а за прадеду и чукундеду нису ни чули. Важно је 
да су у „тренду“ европских вредности ,то је „кул“. 
Глобализам их обликује, меси уз помоћ образовног 
система за своје потебе. Он мисли за све и за тебе ти 
само буди послушан. Учи туђ језик, историју да су 
ти преци људождери, терористи, геноцидни - то је 
европски тренд. 

 „Прошлост има светлу будућност“  

 Ову генијалност је  смислила саветница која 
је дипломирала у 45 години уз помоћ менаџера.
Изложба 100 година Кумановске битке одржана 
је у демократски уређеном Центру за културу у 
Свилајнцу, народним парама за партијске потребе. 
Званичника из власти нема, чак ни заменице која се 
иначе слика у сличним приликама. Зар власт не цени 
2720 својих храбрих предака, њихово родољубље, 
који  храброст и животе положише на олтар отаџбине 
пре 100 година. Незнање рађа  непоштовање, 
глупост, примитивизам. Уличарско „културно 
лето“ рекламирало се на сва звона,потроши брдо 



народних пара за естраду и две жеље итд.  прављене 
су конференције за новинаре. Свилајнац је свет 
за оне који се партијски запослише. Послушни и 
понизни оперативци у свом ЦК спроводе „Зоранове 
дане“ по диктату из Београда, изгубили власт па да 
се мало покрију визионарством  и опсеном?  Чувају 
власт. Ситне душе. Народ гласао против њих.
 Ови што направише изложбу, хор деце, 
драмски приказ у част и поштовање  предака све 
урадише џабе и то им је мана , а нису партијски 
подобни.  Данас владају буразерски односи, све 
се плаћа народним парама у име народа за народ. 
Садашња омладина на жалост мало зна о прошлости, 
садашњост апатична, а о будућности  сањају из 
перспективе  која  им се данас нуди. 
 На почетку 21.  века народна  кухиња ради 
у Свилајнцу за оне који стигну до ње,  ови други  
чекају милостињу. Мало сутра. Клањамо се за 
донације из белог света, за лед светиљке, за шаку 
безвредних кредита, за пун казан. За претке који 
освојише слободу и оставише отаџбини немаше 
времена. Поене добија она власт која „навуче“ 
стране донације и инвестиције. То се проглашава 
способношћу па иако се поклања прадедовска земља 
на 99 година туђину, плаћа изнова радна места пет и 
више хиљада евра за плату од 200 евра. Све за младе 
и нова радна места. У ту сврху за украшавање града 
у новогодишњој ноћи се не штеди, све бљешти, 
шљашти као Париз, колико то кошта?  Некада то 
радили радници КЈП „Морава“ са мање запослених. 
Данас се плаћа по сату у еврима приватном 
предузетнику на сталном раду у СО. Брине се за 
сваку лед светиљку, то су вредности-  ако се поквари 
ко ће њему на очи.
 У држави где су мито и корупција постали 
правило онда је будућност нама младима „светла“. 
Пројекат Европа нема алтернативу и прошлост има 
светлу будућност , квази визионари,  омогућили су 
властодршцима да у транзицији направе  спахилуке 
и дворове.
 Гајење краставаца, прављење шлипера, 
травке у пластеницима, кланице, базене, спортске 
хале, тениска академија, прогласише се привредним 
чудом на „маминој“ телевизији. Колико роди 
краставаца (плантажа Чаир-брдо), толико ће бити 
нових радних места.
 Гмизавци се додворавају  господару. 
Најспособнији визионар хвата се за главу  и каже: 
па људи, ми у Свилајнцу нећемо  имати довољно 
радне снаге. Мораћемо да је увозимо из суседених 
општина, мање развијених и мање способних да 
„навуку“ инвеститора. Приликом преласка границе 
неће требати пасош, радна дозвола или виза, то је 
обећао визионар општинске власти изабране од 
народа. 
 Уместо привредног чуда и увоза радне снаге 

добисмо краставце из Индије, то је визија развоја. 
Сељаци не треба да производе и раде-добиће све 
упаковано,  јер се све продаје на домаћем тржишту 
скупље него у Европи. Боримо се за европске 
вредности. Гласај народе српски и у главу се узми 
колико дајеш и примаш за свако накарадно радно 
место.
 Чудо постоји, а то је музеј диносаоруса кога 
народ од милоште зове „мајмунара“. Овдашња власт 
га прогласи за привредно чудо које ће посећивати и 
до 200 хиљада туриста годишње, а главни визионар 
рече да је градња „чуда“ његова идеја. Бићемо јача 
туристичка мека од суседне општине иако имају 
аква парк, зоо врт, музеј воштаних фигура и имају 
цераде за свет. Смеј се народе, лова стиже само је 
треба покупити, неко кајмак, а неко сурутку.
 Следећа академија о Светом Сави међу 
диносаорусима, јединим у овом делу света, имаће 
још више кандидата за доделу признања за животно 
дело. Зна се ко је следећи - највећи и најспособнији 
визионар „чуда“ биће први на листи. Како се нико 
пре не досети кад се радило и стварало Сићим, Белко, 
Жика, Миле, Мома, Биџа да себи доделе награде за 
животно дело.  Пре ових нико није постојао, а како 
раде неће бити никог после њих. Будућност нам је у 
великој долини мита и корупције.
 Коме ће остати булевари, авеније, европски 
паркови, посечена стабла у ослобођеним парковима, 
земљани радови и канализација у 21. веку, европска 
вредност која нам се смеши, базени и хала први пут 
загрејана на гас и тениска академија?
 Ко ће ићи , бити изабран да посећује 
грандиозне пријеме власти о трошку народа, а кога 
неће бити?  А тек 11 експерата из општинског већа, 
визионарски настројених, образованих и плаћених 
љутих професионалаца, климоглаваца. Паре дели 
геније по партијској послушности. Кажу упућени да 
они годишње „поједу“ средства у висини фонда за 
пољопривреду. Питамо се и коме ће служити банке, 
има 14 експозитура у нашем граду, мењачнице, 
коцкарнице и три семафора који једино нешто раде? 
Размисли народе, немој да посустајеш, види ти шта 
све губиш, лако је теби да нестанеш, али како ће 
власт без тебе? 
                            Р.П.



Магистрални пут Лазаревац – Бор
 
 У просторијама Народне библиотеке 
„Ресавска школа“ у Деспотовцу недавно је одржан  
састанак руководства општине Деспотовац и 
представника општина Свилајнац, Жагубица 
и Бор, на коме се говорило  о поновном 
покретању пројекта о изградњи магистралног 
пута Лазаревац- Бор.Састанку су присуствовали 
председник општине Деспотовац Дејан Ненадовић, 
председник СО Деспотовац Владан Милошевић, 
заменик председника општине Никола Николић 
и помоћници председника Саша Јанковић и 
Слободан Стојановић. Општину Свилајнац је на 
овом састанку представљао помоћник председника 
општине Љубиша Радосављевић, општину Бор, 
члан Општинског већа Мирко Ђурић и општину 
Жагубица председник општине Сафет Павловић. 
Такође, овом састанку су присуствовале и директор 
Регионалне агенције за економски развој Шумадије 
и Поморавља Јасминка Луковић- Јагличић и 
начелница у сектору за инвестиције у Министарству 
за регионални развој и локалну самоуправу, Ана 
Мирић.

 Председник општине Деспотовац Дејан 
Ненадовић рекао је медијима : да  је поново покренут  
пројекат који је већ био у фази почетне реализације, 
а то је израда идејног пројекта и приступне студије 
изводљивости за изградњу магистралног пута 
Лазаревац- Бор. Закључено је да је изградња пута 
Лазаревац – Бор  од изузетне важности, за неколико  
општина и да има републички значај. 
           - На иницијативу овде присутних представника 
локалних самоуправа урадјен је  технички  део посла. 
Пројекат је  кандидован и одобрен, а на жалост, 
због ребаланса буџета није до краја исфинансиран, 
између осталог рекла је Јасминка Луковић-Јагличић, 
директор Регионалне агенције за економски развој 
Шумадије и Поморавља, и додала да је ово прави 
моменат да се припреми терен како би пројекат у 

следећој години доживео своју реализацију.
 Владан Милошевић, председник СО 
Деспотовац је у у свом обраћању истакао да би пут 
значајно скратио раздаљину  Деспотовац- Бор, и 
сви који би ишли из источне Србије према Београду 
прошли би кроз општину Деспотовац, што би била 
велика предност приликом довођења инвеститора 
и развијања туризма, јер без добре инфраструктуре 
нема ни развијене привреде.  -Када будемо урадили 
идејни пројект заједно са Министарством за 
регионални развој и локалну смоуправу, имаћемо 
документацију којом ћемо моћи да аплицирамо и 
код неких европских фондова.На овом састанку смо 
констатовали да када дође до имплементације овог 
пројекта, најпре би требао бити урађен део пута од 
села Стрмостен до општине Бор, а након тога у другој 
фази радио би се комплетан коридор од Лазаревца 
до Бора дужине 210 км, што би имало значајне 
економске ефекте  на комплетну Србију,истакао је 
Милошевић.
               В.Ј.

Основни суд у Деспотовцу 
 
 У Србији ће од 1. јануара 2014. бити 66 
основних судова, уместо постојећа 34, као и 58 
тужилаштава, утврђено је Законом о седиштима и 
подручјима судова и тужилаштава.

 
 
 Основни судови, како је утврђено новом 
мрежом судова, биће основан и у Деспотовцу. 
Нови закон почеће да се примењује од 1. јануара 
2014. године. Предвиђено је да до почетка примене 
закона, Високи савет судства постави вршиоце 
функције председника суда у судовима основаним 
законом којима је промењено подручје на којем 
врше надлежности.

Учесници састанка

Зграда Суда у Деспотовцу



Отворена реконструисана зграда 
Ресавске библиотеке

 

 Ресавска библиотека у Свилајнцу после 
обимних радова на рекнструкцији свечано је 
отворена. Осим бројних званица отварању су 
присуствовали предстаници Министарства 
културе, Народне библиотеке Србије и локалне 
самоуправе. Радови су трајали неколико месеци 
и у комплетну поправку, крова, фасаде, прозора, 
столарије и кречења уложено је 12 милиона 
динара. Ресавска библиотека основана је пре 145 
година и броји 60 хиљада наслова. У данашњи 
објекат, кућу Мите Исаковића, уселила се 1986, а 
2001. године проглашена је за споменик културе. 
После реконструкције вредан књижни фонд биће 
на комфорнији и савременији начин доступан 
читаоцима.
                            Р.Ђ.

Смотра зимских служби у Деспотовцу
          
 На платоу иза Центра за културу у Деспотовцу 
одржана је смотра зимских служби  задужених за 
одржавање путева у општини Деспотовац током 
предстојеће зиме. Присуствовали су председник 
општине Деспотовац Дејан Ненадовић, његов 
земеник Никола Николић и директор ЈП Дирекција за 
изградњу општине Деспотовац, Игор Стојадиновић, 
затим представници месних заједница  и 
припадници Сектора за ванредне ситуације. 
Према речима директора  Игора Стојадиновића, 
све је спремно за  зимску сезону  механизација 
и обезбеђене су довољне количине индустријске 
соли и ризле. Четири извођача биће задужено за 
одржавање путева током зиме, а цистице се  око 200 
км  градских улица  и општински путеви И и ИИ 
реда.За чишћење регионалних путева биће задужен  
ПЗП  Крагујевац.

 Председник општине Деспотовац Дејан 
Ненадовић изразио је задовољство зато што је све 
спремно за предстојеце послове цисцења снега. 
 - Као командант Штаба за ванредне 
ситуације могу да кажем да це штаб бити  активан 
и у зимским, посебно ванредним условима како би 
у случају већих количина снега могло одмах да се 
реагује. Искрено се надам да ће и ове године као и 
претходних овај посао бити обављен  квалитетно, 
рекао је председник Ненадовић.
                             В.Ј.

Нови систем камера за надзор у 
Свилајнцу

 
 У полицијској станици у Свилајнцу 
септембра је званично пуштен у рад нови систем 
камера за надзор, којим це се  контролисати 
најпрометније саобрацајнице и центар града. 
 Савремени  система надзора финансиран је 
из буџета општине Свилајнац у износу од миллион 
и осамсто хиљада динара. Систем це повецати лицну 
и имовинску безбедност грађана.

Удружење новинара Србије - вести

01. 11. 2013. 
Доказано: ТВ Стил незаконито угашена

 Власник и директор некадашње Телевизије 
Стил из Лапова Радосав Лазић након 5 година тешке 
борбе доказао је да је Филијала пореске управе 
у Свилајнцу незаконитим решењем о блокади 
рачуна угасила ову локалну телевизију. У јесен 2007. 
године, дан након што је на ТВ Стил емитован дуел 
између тадашњег председника општине Свилајнац 
Добривоја Будимировића Биџе и председника 

Реконструисана зграда библиотеке

Детаљ са смотре



општине Баточина Радише Милошевића, а после 
неуспелог референдума за смену Будимировића у 
Свилајнцу, у ТВ Стил је дошла пореска инспекција.

 „Контрола је дошла после референдума за 
опозив и после ТВ дуела. По налогу  директорке 
Борјанке Милановић из Свилајнца, снахе Биџиног 
противкандидата. Напомињем да је противкандидат  
Пера  Милановић одбијао да одговара на новинарска 
питања, али и да учествује у емисијама РТВ Стил и 
ТВ Ресава. Избегао је и учешће у ТВ дуелу у изузетно 
гледаној емисији ‘’Испадање’’, која је замишљена 
као референдум пре референдума. После 
‘’софистицираног’’ гашења ТВ Стил, брутално је 
избачена на улицу и Телевизија Ресава где је поменути 
Милановић основао телевизију чији власник је 
била његова мајка.Тада је Пера Милановић почео 
да се медијски експонира. Додуше, ускративши 
могућност другој страни да износи своје ставове. 
Због финансирања тог пројекта, даровити ученици 
општине Свилајнац су остали без стипендија“, рекао 
је Лазић УНС-у.  
 Лазић је убеђен да је инспекција дошла по 
политичком притиску, као реакција на ТВ дуел.
 „Све је урађено по партијском диктату 
неколицине функционера. Нанета нам је огромна, 
али доказива штета“, каже Лазић.

Састанак Актива новинара „Ресава“ 
чланова Удржења новинара Србије 

(УНС)
Стална борба за слободу медија

  Актив је основан 2008. године и у свом 
раду настоји да унапреди информисање матичних 
редакција о догађајима у Ресави.
 На састанку одржаном у просторијама Месне 
заједнице Свилајнац  присутни су се упознали са 
Извештајем о раду УНС-а у периоду 2009-2013, као 
и последњем састанку Управе УНС-а на коме се 

расправљало о активностима на изради медијске 
стратегије. Члан управе Раде Ђорђевиђ навео је да 
ће се УНС на свим нивоима залагати да се озакони 
да општине и градови из буџета издвајају два одсто 
за финансирање медија. Такође ће инсистирати да 
у комисијама за расподелу средстава обавезно буде 
и члан УНС-а. Председник актива Радомир Угрнић 
образложио је да и даље новинари у раду наилазе на 
велике проблеме. То се највише односи на одсуство 
информација о догађајима и то  од Општине 
Свилајнац па до других институција. Илуструјући 
своје тврдње истакао је да се о неким догађајима 
најчешће сазна на улици. Навео је да чланови актива 
извештавају за Радио Београд, Спорт, Спортски 
журнал, Нови пут, ТВ Ресаву, Радио Миг, Наша 
реч, Ресавског поштоношу и поједине продукције. 
Драгана Ковачевић-Ђорђевић рекла је да за Спотски 
журнал пише од 1996 године, а да на пример није 
позвана на свечаност поводом 75 година Фудбалског 
клуба Раднички. Упитала се коме је у интересу да 
се текст о таквом јубилеју не објави у Спортском 
журналу. Миле Јаблановић, власник ТВ Ресаве, изнео 
је да Општина Деспотовац редовно обавештава све 
медије о свим догађајима и да повремено организује 
сусрете са новинарима.
Угрнић је оценио, да су чланови актива и поред 
наведених потешкоћа,  добро извештавали матичне 
редакције и да гледаоци, слушаоци и читаоци нису 
били ускраћени за информације из Ресаве. 
Под тачком разно присутни су упознати да ће Угрнић 
ускоро објавити књигу о свом 65 годишњем раду, а 
да ће издавач бити УНС. Присутни су упознати да 
су поступци о незаконитом прекиду тв програма 
ТВ Ресаве и накнаду штете у току и да је УНС 
ангажовао адвоката. Такође је постуцима доказано 
да је и ТВ Стил из Лапова незаконито угашена 
решењем Филијале пореске управе у Свилајнцу и да 
је поступак за повраћај средстава у току. Гашењем 
ове две телевизије 35 радника је остало без посла 
међу којима и самохране мајке. Све ово је доказ 
да нико нема права да разним злоупотребама и 
махинацијама гуши слободу медија.
                РП

Обележен Дан ослобођења Свилајнца у 
Првом светском рату

Положени  венци  и  одржана  академија

 У организацији Удружења ратних 
добровољаца 1912-1918. године, њихових потомака 
и поштовалаца „Стеван Синђелић“ Свилајнац, 
обележено је 95 година од како је Свилајнац 
ослобођен у Првом светском рату. Свечаном 

Радосав Лазић



скупу тим поводом присуствовали су многобројни 
грађани и гости којима су подељени беџеви „95 
година слободе Свилајнца“. Код споменика Маре 
Ресавкиње, подигнутог у част изгинулих ратника 
Ресавског краја за слободу отаџбине у ратовима 
од 1912. до 1918. године, свечаност је почела  уз 
звуке државне химне, а онда су на споменик 
венце положили чланови делегација: Удружење 
ратних добровољаца 1912-1918. године, њихових 
потомака и поштовалаца из Београда, Удружење 
потомака ратника 1912-1920. године из Ниша, 
Удружење ратних добровољаца 1912-1918. године, 
њихових потомака и поштовалаца „Стеван 
Синђелић“ Свилајнац, Удружење монархиста 
Србије Општински одбор Свилајнац и чланови 
Општинског одбора СПС Свилајнац. Присутне 
је испред организатора поздравио председник 
Управног одбора Удружења Никола Станковић, а о 
учешћу Ресаваца у Балканским и Првом светском 
рату и Дану ослобођења Свилајнца говорио је 
професор историје Ивица Васић. 
 Академију у сали општине  отворио је 
хор ученика Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ Свилајнац песмом „Ој Србијо мила мати“ 
са диригентом Наташом Ђорђевић, проф. 
музичке културе. После поздравне речи Николе 
Станковића, председника Удружења „Стеван 
Синђелић“ Свилајнац, рецитале су извели ученици 
Пољопривредно-ветеринарске и Средње школе 
Свилајнац. Поводом расписаног наградног 
литерарног темата „Брегалница за Сливницу“, 
у коме су учествовали ученици виших разреда 
свих основних школа са територије општине 
Свилајнац, додењене су награде најбољима. За 
освојено прво место ученици Милени Маринковић 
из ОШ „Бранко Радичевић“ Седларе припала је 
књига којe су  уручене и Катарини Спајић из ОШ 
„Вожд Карађорђе“ Кушиљево за освојено друго 
место и Ивани Миливојевић из ОШ „Стеван 
Синђелић“ Војска за освојено треће место, а затим је 
првонаграђена ученица прочитала свој рад. 

 Заслужним установама и појединцима 
уручене су захвалнице за помоћ у изради и 
реализацији изложбе слика са 17. ликовне колоније 
„Црквеначка палета“ чија је тема била „Кумановском 
битком освећено је Косово“.   Свечана академија је 
завршена уз звуке трубе Божидара Младеновића 
из Дубља, песмом „Тамо далеко“. За госте из 
Ниша и Београда, у пратњи чланова Управног 
одбора Удружења „Стеван Синђелић“ Свилајнац, 
организована је посета спомен-собе ресавских 
ратника 1912-1918. године у Свилајнцу, спомен-куће 
ресавског војводе и јунака Првог српског устанка 
Стевана Синђелића у Грабовцу, као и будућем 
Природњачком центру у Свилајнцу. 
 
                                                                     Брана  Живковић

Студенти   сликарства  из Русије 
у посети Ресави

Прошле и ове године захваљујући сарадњи ликовне 
колоније „Црквеначка палета“ из Црквенца 
професори и студенти ликовних академија из 
Русије и Украјине боравили су у Ресави. Њихови 
радови били су на изложби са 17.ликовне колоније  
„Црквеначка палета“ 2012. године.  Такође  радова 
ликоних стваралаца из Русије биће и на изложби  са 
овогодишње 18.ликовне колоније која ће се за Светог 
Трифуна 2014. године одржати у Подруму „Навип“ у 
Црвенцу. Крајем лета група студената пете године 
са Ликовне академије из Москве посетила је Ресаву. 
У групи су били:  Алиса Емке -Вороњеж, Екатерина 
Петрунина, Елизабета Токарева, Нина Паљунина, 
Дарија Крилова, Ана Овсјеникова, Жења Осимов и 
Фјодор Петрик.

 Гости из Русије обишли су Уметничку 
радионицу „Дракче“ у Свилајнцу где су имали 
прилике да се упознају са народним ношњама 
народа и народности који живе у Србији. Највеће Мирољуб Спасојевић и Раде Синђелић, положили венац 

удружења.

Посета руских сликара - Подрум НАВИП



интересовање су показали за реплике опанака које 
су посредством Руске амбасаде у Београду октобра 
2009. године уручене председнику Владимиру 
Путину и премијеру Дмитрију Медведеву. Руски 
медији су објавили да је на зиду резиденције 
председника Владимира Путина окачен опанак из 
Србије. 
 У Црквенцу у Подруму „Навип“ организатору 
ликовне колоније „Црквеначка палета“   Мирољубу 
Спасојевићу уручили су своје радове за 19 ликовну 
колонију. Иначе ова ликовна колонија, најстарија 
у Ресави,  одржава се сваке године о Видовдану у 
Подруму „Навип“ у Црквенцу.  Осим дегустације 
чувене навипове шљивовице препеченице која се 
до прошле године,четири деценије извозила у свет, 
гости из Русије су обилазећи подрум изразили 
дивљење грађевини коју су изградили задругари 
1929. године. Нажалост од прошле године Подрум 
„Навип“ у Црквенцу је у стечају.
 Затим су гости обишли Миљков манастир 
у Гложану. Неки делови зидних слика потичу из 
времена боравка руских калуђера, емиграната који 
су у знатном броју дошли почетком 1926. године. 
Наиме, споразумом српске и руске цркве, Миљков 
манастир је те године проглашен за српско-руски 
општежитељни манастир. Придошли монаси, који 
су махом били високи интелектуалци, унапредили 
су манастирски живот, па је манастир у имовинском 
погледу знатно напредовао. Један учени Рус Михаил 
Максимович, који се овде замонашио под духовним 
именом Јован и живео од 1926 до 1934. године 
уздигао се касније до епископа Јована Шангајског, 
светитеља који се прочуо као заштитник путника.
У Деспотовцу студенти  су обишли Манастир 
Манасију, Ресавску пећину и водопад Лисине. 
Изразили су задовољство пријемом и 
гостољубивошћу народа Ресаве и одушевили се 
пејсажима и мотивима које су видели. Обећали су да 
ће и убудуће посећивати Ресаву и потврдили учешће 
и на наредним ликовним колонијама  „Црквеначка 
палета“.
                Брана  Живковић

Свилајначки средњошколци осветлали 
образ у хуманитарној акцији давања 

крви

 У хуманитарним  акцијама добровољног 
давања крви у Свилајнцу редовно учествују ученици 
Пољопривредно – ветеринарске школе и ученици 
Средње школе „Свилајнац“(Гимназије и Економске).  
Тако је било и у овогодишњој, другој јесењој  акцији  
када се  укључило 98 пунолетних ученика, а на позив 
Црвеног крста из Свилајнца и Завода за трансфузију 
крви из Ниша.

 У холу Пољопривредно-ветеринарска 
школе затекли смо један број младих док су давали 
драгоцену течност у жељи да помогну другима. Ту су 
између осталог били Катарина Атанасковић, Јован 
Јовановић и Стеван Степановић.

 “Уласком у пунолетство желимо  да пробамо 
нешто ново у свом животу, да се огледамо у 
хуманости. Наша крв ће некоме спасти живот и то 
је оно што нас мотивише. Апелујем на сваког ко 
може  да се укључи у ову хуманитарну активност. 
Напунила сам 18 година и крв ћу свакако давати и 
убудуће“, каже Катарина Анастасијевић, ученица 
Гимназије.
 Стеван Степановић , ученик школе домаћина 
акције, каже да се одлучио да се прикључи даваоцима  
јер су ту и другови и другарице из његове школе.  
„Потребно је да будемо учесници сваке позитивне 
активности и сложни јер крв за неког у критичној 
ситуацији живот значи. А ко треба  да буде хуман  
ако не ми млади“.
 У свилајначким средњим школама није 
редак случај да су у хуманим акцијама и професори. 
Др ветерине  Зоран Радосављевић, директор 
Пољопривредно-ветеринарске школе, редовно је 
у колони са својим ученицима. Ни једне године од 
када је на тој функицији није изастао у акцији. Лепо 
је пратити своје ученике када се одлучују да дају крв , 
а још лепше је када су са њима и старији, васпитачи и 
професори. Они су свакодневно са њима у стручном 
образовању и на прави начин васпитавају будуће 
стручњаке.
 У свилајначим школама бројни су професори 
даваоци крви: Драган Вељковић, Ненад Стевановић, 
професори и руководство Гимназије.  У току једне 
године  одазове се од 80 до 100 ученика и професора, 
а прикупи се од 160 до 180 јединица крви што је 
велики проценат  имајући у виду број ученика у 
Свилајнцу.
                  Радомир  Угрнић

Катарина Атанасковић даје крв



Кад паше буду богате и пчела зна да 
награди

Ресавски пчелари поседују  пет хиљада кошница и  
прикупе  двестотине тона меда

 Сезона је била  праћена хладним пролећем , 
а и бројним данима кише па су се  тако  пчелиња 
друштва неблаговремено припремила каже 
млади др ветерине Иван Голубовић. Уз искусног 
дугогодишњег пчелара  свог оца Божидара  стиче 
практична  знања и искуства. Истиче да је вегетација 
каснила, а пчеле су се једва развиле за багренову 
пашу која је поранила десетак дана, јер су  у мају  
темпаратуре биле од 30 до 35 степени.Период у коме 
је багрен медио трајао је само седам дана. Настала 
је сеоба пчелињака,пчелара који имају кошнице 
на точковима што је било спас за богато убирање 
меда. Пчелињаци који су стационирани имају мањи 
принос и до две трећине.
 

 Од  пет хиљада кошница разних типова,  две 
трећине је на точковима.За остваривање добрих 
приноса неопходна  је стална сеоба од прве багренове 
паше у долини Ресаве, затим на више терене где бгрен 
цвета неколико недеља касније. Потом се пчелари 
селе на сунцокрет у Војводину.Иако година није 
била најповољнија за пчеларење, дуго сушно лето 
тако да ни ливадска паша није била добра. Пчелари 
су по кошници остварили од 30 до 40 килограма 
меда. У ресавском крају је мали број младих пчелара, 
али треба имати у виду да се уз пуно рада, искуства 
и стучности могу постићи и финансијски резултати 
од којих  породица може да се издржава. То би могао 
бити мотив и главни мотив да се млади прихвате 
овог посла. Најбројнији су пчелари који имају од 50 
до 150 кошница  а најузорнији су: Мира Миљковић, 
Божа Милосављевић, Раша Јевтић, Тома Јевремовић, 
Миле „Златна ружа“, Мирослав Видуловић, Божидар 

и Иван Голубовић и други. И они са мањим бројем 
кошница имају своју рачуницу јер  су пчеле вредне и 
ако се то искористи оне знају да награде.
                              Радомир  Угрнић
 

Родослов мој у песми 

 У свечаној сали Народне библиотеке у 
Деспотовцу одржана је промоција књиге Милуна 
Милорадовића“Родослов мој у песми“. У присуству 
многобројних љубитеља писане речи о књизи су 
говорили професор српског језика Маријана Гуглета 
и публициста и писац Слободан Тодоровић.

 Суиздавачи збирке песама „Родослов мој у 
песми“ су Народна ниблиотека „Ресавска школа“ и 
Културно-просветна заједница Србије. Директор 
библиотеке „Ресавска школа“ Санела Симић рекла 
је да је Народну библиотеку за издавање ове књиге 
обавезивала монографија села Милива Милуна 
Милорадовића, која ће остати у издаваштву 
библиотеке дугом четрдесет година као једно врло 
вредно дело.. 
 Професор Маријана Гуглета, која је радила 
лектуру и коректуру Милунових песама, рекла је да 
је у овој књизи присутно доста различитих жанрова 
што није својствено песницима аматерима, како 
се иначе називају песници након једне објављене 
збирке. Међутим, како је истакла професорка, са 
оваквим песмама се за Милуна не може рећи да је то 
аматерски писано.
 Публициста и писац Слободан Тодоровић 
посветио је есеј овој теми: „Стихотворење Милуна 
Милорадовића као потрага за смислом испира 
волонтерски поглед на збивња околишја. Мазно и 
чисто попут бистрика и изворишта Миливе поетска 
мисао обилашки закотрљава замахни белутак гргоља 

Штанд Голубовића на Тргу Стевана Синђелића
у Свилајнцу

Промоција књиге Милуна Милорадовића



речи са једне на другу обалу, смиришта од једне 
странице књижја у свратак на другу родословну“.
             Милорадовић се захвалио присутнима, 
спонзорима и издавачима који су, како каже, 
помогли да ова књига угледа светлост дана. 

Златне значке за ресавце

 Културно - просветна заједница Србије је 
у сарадњи са Владином канцеларијом за дијаспору 
и Србима у региону, а под покровитељством 
Министарства културе и информисања  Владе 
Србије   доделила је 54 ‘’Златне значке’’ и повеље за 
несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки 
допринос у ширењу културе. Награђени су 
еминентни сликари, књижевници, новинари, 
просесори, доктори и бројни културни посленици 
из Србије и дијаспоре.

 ‘’Златном значком’’ награђени су и 
Момчило Вуксановић - Мома Брада из Деспотовца, 
сликар иконописац, покретач бројних значајних 
манифестација и чувар баштине у свом крају и 
Милун Милорадовић, публициста из Београда, 
родом из Миливе,  један је од оних културних 
прегалаца који чувају од заборава нашу традицију, 
посебно у хроникама села.

Изложба у част славе
 
 У галерији Центра за културу “Свети Стефан, 
деспот српски” Удружење ликовних стваралаца 
„Манасија“ сечењем колача обележило је своју славу 
Св. Луку.
 

 Традиционално, на дан славе отворена је 
и изложба слика ликовних стваралаца “Манасија” 
, под називом 12. јесењи салон .Након сечења 
колача, овогодишњи колачар, деспотовачки сликар 
Слободан Поповић, поздравио је  госте и захвалио 
се на доласку. Посетиоци  су имали прилику да виде 
многобројне радове деспотовачких уметника.

Ресавска пећина отворена и зими
 
 -У току је израда неколико пројеката за 
пешачење између  Ресавске пећине и излетишта 
Лисине, водопада Велико врело и палнинарског 
дома „Суваја“, истиче Драган Обрадовић директор 
ЈП Ресавска пећина.

 

Милун Милорадовић прима награду

Момчило Вуксановић - Мома Брада са признањем

Улаз у Ресавску пећину

Сечење славског колача



 Предео Дивљаковац изнад села Јеловца где 
је смештена Ресавска пећина, пуне четири деценије 
привлачи знатижељнике раскошних и разнобојних 
фигура сталагнита и сталактита ствараних хиљадама 
година. Ресавску пећину обилазе првенствено 
школарци, у организованим ђачким екскурзијама 
али и многобројни туристи. Из овог туристичког 
предузећа најављују да ће убудуће капија Ресавске 
пећине бити отворена за посетиоце током целе 
године.

Бељаница традиционални изазов 
љубитеља природе и планинарства

Свилајначки планинари добри домаћини

 Јесењи традиционални 35 сусрет планинара 
пријатељства и дружења на Бељаници, свилајначки 
заљубљеници у планинарски спорт су се и том 
приликом потврдили да су добри организатори. 
Угостили су планинаре из других места Србије. 
Била је то прилика да се у 138 година свилајнчана 
у планинама окупе код Планинарског дома „Суваја“ 
у подножју планине Бељанице.Потпредседница 
друштва  др Србијанка Ђорђевић  пожелела је 
добродошлицу и пријатан боравак на живописном 
пределу где се свилајначки планинари окупљају из 
времена  апотекара  Јулија Драшкоција од далеке 
1875 године, а да се на Бељаници у разноврсним 
активностима окупљју до данашњих дана.

 Да је Бељаница непрестано привлачна за 
планинаре, а такође и спелеологе потврдило је око 
120 љубитеља планинеиз Свилајнца, Деспотовца, 
Јагодине, Крагујевца, Велике Плане, Београда, 
Земуна, Параћина, Смедерева, Раче, Жабара, 
Смедеревске паланке и других места.После 
отварања сусрета и формирања група по узрасту, 

физичкој спремности и планинарском искуству, уз 
вође познаваоце стаза и терена предела Бељанице, 
чланова друштва домаћина кренуло се у походе.
Кретали су се  стазама  до водопада Велико врело, 
затим Соколице и мале Радошеве пећине на 
Лисинама, а тридесетак планинара ишло је до  врха 
Бељанице на 13339 метара надморске висине. Био је 
ово пријатан дан за све учеснике који су се дружили, 
упознавали и размењивали искуства.
 

 Договорене су посете другим друштвима и 
обиласци планина у Србији. На  Бељаници чланови 
друштва „Бељаница“редовно, се  окупљају на  
Зимској и летњој школи младих планинара у јуну и 
јануару , затим у манифестацији Поздрав пролећу 
у планинама и Јесењи дан планинара „Сусрет 
пријатељства и дружења“ а ту су и бројна друга 
држења са планинарима из  друштава Србије. 
 После пријатних шетњи пределима Бељнице, 
традиционални 35 сусрет пријатељства и дружења, 
завршен је поделом захвалница друштвима и 
појединцима. По традицији ПД „Бељаница“ и 
додељује  пригодне поклоне, и доделом ручног 
часовника као дар друштва једном од заслужних 
планинара гостију. Та традиција већ годинама 
је наишла на похвале досада неколико хиљада 
планинара-учесника на сусретима на Бељаници. 
Овом приликом поклон часовиник, са посветом, 
припао је Бранкици  Нешић из ПД „Медицинар“ 
из Смедерева  и најмлађем учеснику Милици 
Недељковић из Велике Плане. Позсле овог званичног 
завршетка Сусрета за све ученике приређен је у 
трпезарији дома бесплатан  ручак. На растанку 
планинари су се договорилио на поновна дружења 
и походе на Бељаницу у априлу 2014 на Сусрету 
поздрав пролећу у планинама.
 У време зимског школског распуста од 9 до 16 
јануара ПД „Бељаница“ ће организовати зимовање 
уз минималну уплату од три хиљаде динара, а 
капацитет планинарског дома је 60 лежајева.Биће то 
као и до сада да се млади заљубљеници у планинарски 

Бранислава Нешић и Др Србијанка Ђорђевић приликом 
доделе ручног часовника

Мала Милица у наручју маме Далиборке којој
Др С. Ђорђевић уручује сат



спорт и пријатан зимски боравак у планини одморе 
од од градског амбијента и уживају у дружењу са са 
природом обилазећи живописне пределе Бељанице.
                 Радомир  Угрнић

Оркестар Божидара Младеновића
 
 Другу годину за редом оркестар Божидара 
Младеновића учествује на  квалификационом 
такмичењу у Гучи за Златну трубу. Вредно се 
оркестар спремао  за такмичење и захваљујући 
упорношћу ушли су у други круг  такмичења у 
Гучи. Младеновић је као солиста освојио друго 
место у својој групи. Инстументалну верзију песме 
Тамо далеко овај врсни музичар свира  на труби и 
на академијама, ликовним изложбама и другим 
пригодним приликама.

Ресавац

Теби, Ресаво моја
Ја, твој Ресавац

Заветовао сам се
Да земљу и обраду

Никада не заборавим
И плодну њиву

Необрађену оставим.
Твој сам сељак Ресавац

Ратар и сточар
Временом од очевине и дедовине

А они на земљу плодну
Од  пра и чукун дедовине.

Ресавска земљо
Не заборављам те

Знам где си
А да не лутам

Како бих те пронашао
И да се не присећам

Којим стазама
До њиве, ливаде и забрана стигнем

Синове и унуке поведем
И до њиве доведем.

Да им покажем поља дедовине 
И научим како да их обрађују

Радом од пролећа до јесени
Сетвом до убирања рода.

Земља моја ресавска
Плодна и родна

Приносом који се не носи у крилу
Већ у препуним колима
Преко каната вршних.

А, ако је не обрадиш
Квалитетно и на време

Род богат нећеш убирати. 
Зато синови ресавски знајте

И никада не заборавите
Што вам у аманет и поук

Од очевине и дедовине
Старији оставише да памтите.

Узорно земљу да обрађујете
Поштујете и цените

Само тако ћете са поља
Себе, своје старије и млађе

Моћи у изобиљу да прихрањујете
И живот своје породице

Изродите до следеће генерације
У здарвом и срећном нараштају

Род Ресавца наставите.
Ресаво, земљо моја
Твој сам Ресавац

Сељак на земљи плодној
А породица нека нам је бројна

И у сваком дому Ресавца родна.                                                           

                   Радомир Угрнић

Оркестар Божидара Младеновића

Опасна кривина у Свилајнцу - за бољу прегледност 
неопходно поставити огледало
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