
 Термоелектрана „Морава“ свечано је 
обележила 45 година од прве синхронизације на 
електроенергетски систем Србије. Обележавању 
значајног јубилеја присуствовао је велики број  гости-
ју и званица из Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, Електропривреде Србије, 
ПД Термоелектране Никола Тесла, фирми са којима 
свилајначка електрана годинама сарађује.
 На пригодној свечаности  уприличеној 
у Управној згради електране присутне је најпре 
поздравила и домаћинима честитала јубилеј проф. 
др Зорана Михајловић, министарка енергетике, 
развоја и заштите животне средине. 

 - Ово је веома значајан дан за читав округ и 
Електропривреду Србије. Веома ми је драго што је 
данас на челу овог предузећа жена, то је прва жена 
директор једне електране у ЕПС-у.  Термоелектрана 
„Морава“ и начин управљања овим предузећем 
су показали да је могуће бити ефикасан и имати 
добар резултат. У претходних годину дана много је 
учињено, губици су смањени десет пута. Очекујем 
да у наредном периоду наставите бригу о заштити 
животне средине, будете привредни покретач у 
Поморавском округу и искористите топлу воду 
којом ће се грејати житељи Свилајнца и суседних 
општина, а Влада Србије и ресорно министарство 
ће вас подржати- истакла је министарка Зорана 
Михајловић.
 Поздрављајући присутне госте директорка 
Марија Стевановић  је рекла да се од доласка на чело 
„Мораве“ сусретала са разним проблемима. 

 -Више пута сам мислила да одустанем од 
борбе са неким стварима које сам овде затекла али 
сам остала захваљујући министарки Михајловић и 
антикоруптивном тиму који је подржао моје намере 
да радимо професионално, поштено и по закону, 
да вратимо ово предузеће на оне гране на којима 
је некада било, када су га водили велики људи као 
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ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
50 година од доношења одлуке о изградњи ТЕ „Мораве“

45 година од прве синхронизације на електроенергетски систем

Термоелектрана „Морава“ Свилајнац

Проф. др Зорана Михајловић министар енергетике, развоја 
и заштите животне средине.

Директор ТЕ „Морава“ Марија Стевановић



Александар Чанак. У 2013. години смо остварили 
план производње и од планираног губитка од шест 
милиона евра фирму довели у позитивну нулу. Када 
је реч о плановима радимо студију оправданости 
за топлификацију Свилајнца и околних општина, а 
жеља нам је да поново покренемо и причу о изградњи 
новог блока Термоелектране „Морава“, нагласила је 
директорка Стевановић.
 Сећајући се 31. јануара 1969. године када су из 
једине електране у централној Србији потекли први 
киловати, Мирослав Цветковић је описао узбуђење 
и атмосферу која је тог дана владала на командној 
соби. Цветковић је био у екипи која је прва повезала 
блок на електроенергетски систем Србије.

 - Тога дана биле су екипе Раде Кончара које су 
направиле и испоручиле тада „џиновски“ генератор, 
екипа из Електроистока која је испитивала заштиту 
генератора и главни диспечер Србије Стеван 
Станковић. Када су завршена испитивања дат је 
налог да можемо ићи на синхронизацију и нешто 
после 16 часова произведени су први киловати, 
подсетио  је Цветковић.
 Свечаности у Термоелектрани „Морава“ 
присуствовала је породица првог директора  
Александра Чанка, супруга Олга и кћи Александра.

 

 

 - Част ми је да сам одрасла у овом окружењу, 
са дивним људима. Привилегија је била одрастати  
заједно са електраном, захваљујући мом оцу кога 
сви памте. Ово је била највећа електрана у бившој 
Југославији, а предњачило се  у очувању животне 
средине али и у бризи о запосленима. Овај циклус 
од 45 година треба да се настави, да се ради на новим 
пројектима како би и наредних 45 година било 
успешно, рекла је Александра Чанак.
 У име пословодства ТЕНТ-а, у чијем је 
саставу и ТЕ „Морава“ присутнима се обратио 
Милан Петковић, заменик директора ПД ТЕНТ. 
Присетивши се својих долазака као студента 
Машинског факултета осамдесетих година, истакао 
је да је био импресиониран:

 - Однос према животној средини тада, када 
није имао овакав значај, био је задивљујући.  Ми 
планирамо да овом блоку следеће године вратимо 
пуну снагу, а надамо се да ћемо до 2023. године успети 
да осмислимо концепт за још један блок,  како би 
ТЕ „Морава“  имала још већи значај у привредном 
развоју Србије, закључио је Петковић. 

 Свечаности у Свилајнцу присуствовали 
су многи угледни гости. Из Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине, 
поред министарке Зоране Михајловић, јубилеј су 
увеличали помоћник министра и члан Надзорног 
одбора ЕПС-а Дејан Трифуновић и државни 
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Сандра Чанак, ћерка првог директора Александра
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Министарка у срдачном разговору са групом радника



секретар Стана Божовић,као и антикорупцијски 
тим. Из Електропривреде Србије присуствовали 
су Животије Јовановић, заменик генералног 
директора; др Аца Марковић, председник Надзорног 
одбора; Зоран Божовић, директор Дирекције за 
производњу енергије; Драган Вељић, директор за 
правне и опште послове, Небојша Шијаковић и 
Миомир Рајовић.  Из пословодства ТЕНТ-а дошли 
су Милан Петковић, заменик директора; Љубиша 
Михаиловић, директор за производњу; Горан Лукић, 
директор ТЕНТ б; Радослав Милановић, директор 
ТЕ Колубара; Никола Томић, директор ЖТ-а; Војин 
Несторовић, директор за Корпоративне послове 
и Милан Урошевић, директор ЕФП ТЕНТ-а, као 
и Снежана Симоновић, директорка ПРО ТЕНТ-а 
и Јован Васковић, руководилац БЗР и ЗОП у 
ТЕНТ-у. Из Железница Србије присуствовао је 
Негослав Теофиловић, директор Дирекције за 
превоз,а међу званицам су били и директор ЈП 
Подземна експлоатација угља  „Ресавица“ Владан 
Милошевић,  генерални директор Института за 
хемију, технологију и металургију проф. др Јасмина 
Стевановић, из Института Михајло Пупин директор 
аутоматике Михајло Николић,  представници 
фирми извођача „Феромонт“, „Термоелектро Енел“, 
„Изопрогрес“, „Балкан“ , „Новотерм“, гости из  ПД 
Костолац, РБ Колубара, „ЕлектроСрбије“ Краљево и 
други.                      Д. Ковачевић Ђорђевић

 
ТЕ “МОРАВА“ 45 ГОДИНА РАДА 

  
 Шездесетих година на подручју централне 
Србије  готово да није било извора електричне 
енергије па је Управни одбар тадашње Заједнице  
југословенске електропривреде предложио изградњу 
Термоелектране Морава код Свилајнца. Идеја је била 
да се за производњу струје користи отпадни угаљ из 
Ресавско-моравског басена.  Изабрана је локација 
на десној обали Велике Мораве, три  километра од 
Свилајнца. 
 Пре 50 година 29. Фебруара 1964. донета 
је одлука о оснивању и изградњи ТЕ Морава. 
Радови су почели 1.јула 1965. године, а завршени 
крајем 1968.године. У „Моравину“ машинску халу 
уграђен је за то време највећи генератор у бившој 
Југославији снаге 125 мегавата,тежак 130 тона. 
Поред главног погонског објекта изграђени су: 
постројење течног горива, допрема угља, одпрема 
пепела и шљаке, хемијска припрема воде, црпна 
станица са цевоводима, разводно постројење 110  
и 35 киловолти, помоћна котларница, машинска 
радионица са гаражом и станице за против пожарну, 
фекалну, хидрантску и питку воду. Подигнути су 
и пословна зграда, ресторан друштвене исхране, 
стамбени блок и портирница са комплетним 

комуникацијама и уређеним зеленим површинама. 
Први киловати произведени су пре 45 година 
31. јануара 1969. када је у 16 часова и 29 минута 
ТЕ „Морава“ први пут синхронизована на 
електроенергетски систем Србије. У пробном раду 
била је од  20.маја 1969. године док је у редован рад 
свечано  пуштена 21. марта 1970.године. Електрану 
је симболично пустио у рад тадашњи председник 
Извршног већа Србије Миленко Бојанић. То је 
био значајан догађај за тадашњу Југославију, 
па су свечаности присуствовали представници 
привредног, политичког и културног живота 
Федерације, Републике, свилајначке и околних 
општина, амбасадори и министри неколико 
европских земаља и представници 53 домаћа и девет 
страних предузећа који су, са својих 3 289 радника, 
учествовали у подизању термоелектране.

 Изградња и скоро две деценије рада 
најважнијег привредног субјекта у Свилајнцу 
нераскидиво су везани за име првог директора 
Александра Чанка. Својим ауторитетом, 
правичношћу, бригом о људима, природи, о сваком 
делићу електране, уживао је поштовање свих 
запослених. Радници су од њега научили колико 
мало треба да би много тога било добро.

 За више од четири деценије производње   у 
термоелектрани је радило око 1300 радника из 
свих крајева некадашње Југославије. Управљање 
сложеним системом захтевало је одговарајућу 

Детаљ са прве синхронизације

Говор директора Александра Чанка на свечаном отварању 
21 марта 1970. године



квалификациону структуру  и улагања у стручно 
усавршавање кадрова.

 Иако је изграђена као „златна резерва“  или 
вршна електрана „глад“ за електричном енергијом 
натерао  је  „Мораву“ да деценијама ради пуним 
капацитетом. Као погонско гориво користи лигнит, 
мрки и камени угаљ. За овдашњи котао кажу да је 
својеврсна лабораторија сагоревања јер је до сада 
био корисник више од 20 врста угља. На депонији 
може да се ускладишти до 200 хиљада тона угља што 
представља резерву за 80 радних дана.  

 
МОРАВИНИ РЕКОРДИ

 Морава је годинама била прва међу 
термоелектранама Југославије по енергетском 
искоришћењу погона и рекордер  по броју погонских 
сати рада.  Највећа годишња производња остварена 
је 1982.године када је електроенергетском систему 
предато 722 хиљаде MWh(мегават сати). Од почетка 
рада  до данас ТЕ „Морава“ је произвела више од 20 
милиона мегават сати и утрошила  24 милиона тона 
угља. У 2013.години  из Јавног предузећа Подземна 
експлоатација угља, „Морава“ је купила више од 
половине укупне производње,  а у девет рудника овог 

предузећа, који се налазе у неразвијеним крајевима 
Србије, запослено је више од  четири хиљаде рудара. 
За 45 година рада обављено је  шест капиталних 
ремонта, а најзначајнији је из 2004.године када је 
уграђен  аутоматски систем за управљање и надзор 
блоком и тиме постала прва електрана у коју је 
уграђена домаћа опрема и то захваљујући знању и 
умећу стручњака из   Института „Михајло Пупин“, 
али и запослених у ТЕ „Никола Тесла“ и ТЕ „Морава“.
 На Великој Морави 2007.године  је  урађена 
попречна грађевина која је обезбедила потребну 
количину воде за расхладни систем и несметан рад 
термоелектране и у сушним периодима. Уједно,овим 
је смањена ерозија дна реке и прекинуто дугогодишње 
поткопавање стуба друмско-железничког моста.
 На термоелектрани је сада, преко матичне 
фирме и извођача, упослено више од три 
стотине људи. Производња електричне енергије 
је примарна,али не и једина делатност. Брига о 
стандарду радника и побољшање услова рада такође 
су приоритетни задаци. Први станови за запослене 
изграђени су у време подизања термоелектране, а 
временом 123 породице уселиле су се у службене 
станове. Годинама су се радници „Мораве“ 
одрицали регреса и новац добровољно усмеравали 
у изградњу одмаралишта на Копаонику, Бељаници 
и Неуму, и станова у Бару. Сваке године обављају 
се редовни здравствени прегледи као и контроле у 
специјализованим здравственим установама.

 За  2015. годину планиран је капитални 
ремонт који ће трајати шест месеци. Инвестираће 
се више од 20 милиона евра у реконструкцију 
електрофилтера, замену турбине , ремонт ротора 
генератора и реконструкцију котла. Пет милиона 
евра је донација Европске уније за уградњу електро 
филтера чиме ће бити учињен велики корак ка 
заштити животне средине. ТЕ „Морава“ у Србији 
важи за најчистију електрану јер је на оригиналан 
начин уређен радни простор дрворедима четинара, 
ораха, другог воћа и ружичњацима.
 Изградњом топловода за општине 
Свилајнац, Деспотовац, Баточина, Лапово, Жабари 
па чак и Крагујевац добио би се најјефтинији вид 

Александар Чанак – градитељ, директор, ауторитет

Александар Чанак са гостима на отварању
Аутоматски систем за управљање и надзор блоком 



грејања а електрани додатно осигурало даљи рад. 
Студија оправданости топлификације у сарадњи 
са ЕПС-ом, планирана у 2014.години, дала би 
најмеродавнији одговор. Термоелектрана „Морава“ 
у Електропривреди Србије важи за једну од оних 
са високим степеном поузданости. У Поморавском 
округу је један од најзначајнијих привредних 
субјеката.
 За протекле четири ипо деценије значајно 
је допринела развоју Свилајнца, а захваљујући 
многобројним донацијама и финансијским 
средствима унапређени  су школство, здравство, 
култура и други сегменти живота у општини и 
околини.               Р. Ђорђевић

ИНТЕРВЈУ
Проф.др Зорана Михајловић министар за 
енергетику, регионални развој и заштиту 

животне средине.
БУДУЋНОСТ ИМАЈУ ТЕ „МОРАВА“ И  

ЈП ПЕУ 

 
 -Дошли сте у Свилајнац поводом 
обележавања 45 година од прве синхронизације 
ТЕ „Морава“ на електоенергетски систем. Да 
ли ова електрана има перспективу јер је било 
најава о њеном затварању за десетак година?

 -Наравно да ће ТЕ „Морава“ наставити 
са радом. Следеће године ће се радити озбиљан 
капитални ремонт вредан 20 милиона евра. То је 
знак да она опстаје. Убудуће ће ТЕ „Морава“ топлу 
воду користити за топлификацију Свилајнца и 
околних места. Жао ми је што то раније није радила. 
У току 2014. године  направиће се једна анализа и 
видети колико је то исплативо. За сада прве анализе 
показују да јесте. Према томе ТЕ „Морава“ ће добити 
још један задатак.

 Први пут је у Србији на место директора 
термоелектране постављена жена. Чиме се 
руководила кадровска комисија?

 -Да, први пут је на место директора неке 
термоелектране постављена жена. Њена способност 

и стручност били су основни критеријуми. 
Уосталом, она се за кратко време ухватила у коштац 
са озбиљним проблемима и успешно их решава. То 
нам говори да је њено постављење дало  позитивне 
резултате.

 Каква је перспектива развоја електро-
енергетског система Србије?

 -Електроенергетски систем је стабилан 
и уређен. Ми ћемо почетком ове године имати 
изградњу новог блока од 300 мгв у Костолцу.То значи 
да ће Србија имати довољно електричне енергије јер 
се завршетак блока планира за крај 2015. Ове године 
се планира и завршетак разговора око градње нове 
термоелектране Штаваљ у Сјеници, као и изградња 
нове хидроцентрале Бистрица. То даје могућност 
Србији да се врати на листу оних држава које су 
биле озбиљни извозници електричне енергије.

 Каква је будућност и перспектива 
рудника са подземном експолоатацијом ?

 -Запослени у рудницима са подземном 
експлоатацијом „Ресавица“ знају да се ја посебно 
бавим питањима експлоатације угља. Ова влада је 
покушала да обезбеди све људе који су запослени, 
а додатно да видимо шта од тих осам рудника 
може да ради, а који од њих у наредном периоду 
да крену полако у процес затварања. Најважније 
је било обезбедити запосленима здравствене 
књижице. Они то нису имали пре годинуипо 
дана. Задатак ресорног министарства је био да 
помогнемо како да „Ресавица“ настави да ради и 
да се не дешава да с времена на време сви забораве 
на „Ресавицу“. Термоелектрана Штаваљ имаће 
стратешко партнерство са рудником „Ресавица“. 
То је јавно предузеће, поред железнице које данас  
добија субвенције које нису мале. Будућност јесте 
да радницима јасно кажемо који рудници неће 
моћи да наставе свој рад. Када сам разговарала 
са синдикатима, пословодством и запосленима у 
„Ресавици“  они су тога свесни. Чекали су да се са 
њима отворено разговара и направе договори за 
будућност.

 Који су Вам главни правци развоја?

 -Завршетак разговора о изградњи нових 
објеката, а то су Штаваљ и Бистрица и орочићемо 
реформисање јавних предузећа.
                       
     Слободан Раковић



МИНИСТАР ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ 
РАЗГОВАРАЛА СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ 

БУГАРСКИХ ИНВЕСТИТОРА
 
 Министар енергетике, развоја и заштите 
животне средине, проф. др Зорана Михајловић 
разговарала је  са већинским власником и 
председником Надзорног одбора „Corporate Com-
mercial Bank“ из Софије, Цветаном Василевим, о 
могућностима улагања у Србији у сектору енергетике.

 
 Василев, чије су компаније инвестирале 
у „Српску фабрику стакла“ у Параћину око 100 
милиона евра, предводио је делегацију у којој су били 
експерти за рударство и енергетику, а у разговору 
су учествовали и чланови државне радне групе 
задужене за пројекат термоелектране Штаваљ. 
 Ова банка, иначе пета по величини у Бугарској, 
са својим фирмама партнерима, заинтересована 
је за улагање у изградњу ове термоелектране 
и припадајућег рудника по моделу пројектног 
финансирања.За реализацију овог пројекта водиће 
се паралелни разговори са свим заинтересованим 
инвеститорима, међу којима су и компаније из Чешке 
и Кине. 
 На састанку је такође разговарано и о 
евентуалном учешћу бугарских инвеститора и 
у пројекту термоелектране Деспотовац, као и о 
евентуалној изградњи новог блока у термоелектрани 
„Морава“ у Свилајнцу.

БУГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ОБИШЛА 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ „МОРАВА“

 Термоелектрану „Морава“ посетила је 
делегација бугарских инвеститора заинтересованих 
за улагање на територији Републике Србије. У 
делегацији су били представници комерцијалних 
банака из Софије, компаније РИСК инжењеринг, 
експерти за енергетику и рударство, а састанку 
су присуствовали и представници Министарства 
енергетике,развоја и заштите животне средине, 
Кабинета председника Републике и Електропривреде 

Србије. 
 Са радом најмање и најчистије српске 
електране госте су упознали директорка Марија 
Стевановић и заменик директора ТЕНТ-а Милан 
Петковић. Домаћини су истакли да  „Мораву “ 
препознају по успешном и поузданом раду и да би 
у будућим инвестицијама требало осигурати њен 
опстанак.
 - Ремонтом предвиђеним за 2015.годину 
и уградњом електрофилтера приближићемо се 
захтевима које, по питању екологије, прописује 
Европска унија. Размишља се о подизању новог 
блока уз постојећи,урадиће се техно-економска 
анализа изградње,а у изради је студија оправданости 
топлификације Свилајнца и околних општина- 
истакла је директорка Марија Стевановић.
 Државни секретар у Министарству енер-
гетике, развоја и заштите животне средине Дејан 
Поповић је рекао да је Термоелектрана „ Морава“  од 
стратешког значаја за Србију.
 - Ово је једина термоелектрана јужно од 
Београда и једина која користи као погонско гориво 
угаљ из подземне експлоатације. Око пет хиљада 
запослених из девет рудника у најнеразвијенијим 
крајевима Србије, живе захваљујући овој електрани 
где се пласира више од 50 одсто призводње угља. 
Став ресорног министарства је да „Морава“ треба и 
мора да настави да ради-рекао је Поповић.

 Чланови делегације из Бугарске изразили су 
задовољство и спремност да инвестирају у Србију, 
где су се већ доказали улагањем од 100 милиона евра 
у Параћинску стаклару. Желели су да добију више 
информација о средствима и пословима предвиђеним 
за ремонт 2015.године како би размотрили своје 
учешће и улагање. Договорено је и да се после 
израде техно-економске анализе до средине године 
и  студије топлификације до краја ове године поново 
оствари контакт како би се нашао заједнички модел 
за сарадњу на обострано задовољство.  
 Гости из Бугарске пренели су своја искуства 
у енергетици после уласка у Европску унију и 
истакли да је инвестирање у енергетику повезано са 
улагањима у руднике угља.  

Министар Зорана Михајловић у разговору са бугарским 
инвеститором

Посета бугарских инвеститора

Д. Ковачевић Ђорђевић



(НЕ) РЕАЛНА РАДНА МЕСТА
 
 Највећи проблем у Србији је велика 
незапосленост. Свилајнац се последњих година у 
медијима представља као привредно чудо јер су 
дошли страни инвеститори. Пљуштала су обећања да 
ће бити толико нових радних места да нећемо имати 
довољно радника и да ће се променити мапа школа. 
У наступима у медијима нису се штедели локални, 
али и републички функционери. Још у изборној 
кампањи за локалне  и парламентарне изборе 2008. 
године давана су обећања о новим радним местима. 
На нивоу државе двестотине хиљада нових радних 
места, а на локалу обећана је изградња новог  моста 
преко Велике Мораве. Ни једно ни друго није 
испуњено. Вероватно ће и у изборној кампањи за 
мартовске парламентарне изборе 2014. године бити 
нових обећања из истих изборних штабова. И док их 
свакодневно слушамо морамо сагледати реалност,  
макар на локалном нивоу. Међу политичарима 
распрострањено је мишљење „па шта кошта да се 
обећа“. Суд о томе даће бирачи већ 16. марта. На 
жалост, да би добили посао прво сте морали имати 
чланску карту  одређене странке а стручност и радно 
искуство нису уопште битни. Имате ситуацију да 
чланови општинског одбора неке странке, освајањем 
власти комплетно прелазе у локалне самоуправе 
или општинска јавна предузећа. Ту су и  породична 
запошљавања,отац, син,супруга, мајка, снајка и др.

 Од 2008. године прво велико запошљавање у 
Свилајнцу обећано је изградњом индустријске зоне 
Велико поље и Фабрике „Реум“. Обећавано је да ће 
ту радити  од 200 до 500 радника. Пропао је „Реум“ 
али и најављена радна места. Сва срећа да је дошао 
„Панасоник“ који запошљава око 250 радника. У 
новоизграђеној индустријској зони по наводима 
локалних челника запослено је  500 радника. У 
статистичким подацима Агенције за привредне 

регистре поменутих  још 250  радних  места нису 
евидентирана. У зони  су регистровани  Три Стан 
Фреш и Грин Онли и немају толико запослених.
 У Свилајнцу још послују Пор из Аустрије и 
Конти из Италије. Број запослених саопштавају из 
локалне управе, а и ту је статистика  другачија. Од 
недавно  се лицитира  и са новозапосленим  у бившем 
погону Бека. Да наша прича не буде нереална дајемо 
преглед броја незапослених на подручју Општине 
Свилајнац и  округа од 2008. до 2013. године према 
евиденцији Нациналне службе за запошљавање 
Поморавског округа.
 У општини Свилајнац од 2008.  до 2013. 
године  број незапослених се повећао за 403. 

 У јануару ове године у Свилајнцу је било 
незапослено 2.230, а у Поморавском округу 29.647.     
 Из статистичких података се види да се 
број незапослених из године у годину повећава. 
Опредељена велика средства у Индустријку зону, 
према наведеним подацима, нису дала резултате 
иако су страни инвеститори имали велике 
повластице,  бесплатно земљиште и субвенције за 
сваког запосленог. На основу свега наведеног мора се 
мењати однос, пре свега, према домаћем инвеститору 
који је до сада био у подређеном положају. 
            Р. Ђорђевић 

ЈЕЗЕРО У ЦЕНТРУ СВИЛАЈНЦА
 
 На малој кванташкој пијаци у центру 
Свилајнца после обилних падавина или топљења 
снега формира се читаво мало језеро.  Житељи 
околних вишеспратница и породичних кућа жале 
се да формирањем језера немају где да паркирају 
аутомобиле,  али и да се околином шири непријатан 
мирис устајале воде и ћубрета које се ту по правилу 
одмах баца. Било је покушаја да се тај више деценијски 
проблем реши. Упућенији кажу да решења нема док 
се не регулишу  имовинско-правни односи. Можда 
би се могла наћи и некa привремена могућност  да 
се простор на коме се формира језеро привремено 
наспе каменим агрегатом. Грађани прижељкују да 
решавање и исушивање језера отпочне на било који 
начин.

Godina

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

1.852
1.871
1.990
2.140
2.154
2.255

26.307
26.825
27.846
28.425
28.936
29.335

Ukupan broj
nezaposlenih

Svilajnac

Ukupan broj
nezaposlenih
Pomoravski

okrug

Док је рампа спуштена, возила чекају у две колоне



Како и колико су стране инвестиције 
унапредиле пољопривреду Ресаве?

БОЛИ ГЛАВА ОД КИСЕЛО 
ЗАЧИЊЕНОГ

 У општој моди „привлачења“ страних 
инвеститора и сулудом оптимизму да ће странци 
похрлити да своје погоне преселе или изграде у 
Србији, у много чему предњачили су Свилајнчани. 
Руку на срце близина аутопута била је огромна 
компаративна предност,а зиратном земљом равна 
Ресава никада није оскудевала. Најављени су силни 
страни инвеститори, а штампа је еуфорично писала: 
„Бечка компанија „Пор“ која годишње остварује 
2,8 милијарди евра промета дошла је у Свилајнац. 
Претходних година, у новоизграђену индустријску 
зону на ободу града доселиле су се стране фирме које 
су такође јаке у својој бранши: јапански „Панасоник“, 
холандско-француски произвођач хране „Три стан 
фреш“, израелски произвођач зачинског биља „Грин 
онли“... Упркос томе што се очекује да годишње сто 
Свилајнчана буде запослено у „Панасонику“, или 
томе што је „Три стан фреш“ недавно, у новембру 
2011. године (примедба С.Р.) напунио двомилиониту 
теглу краставцима из овдашњег атара, Предраг 
Милановић, заменик председника  свилајначке 
општине тада је тражио да уредба о подстицању 
инвеститора мора да се промени.
 Занимљиво је шта је од громогласно 
најављиваних инвестиција остало. Сем у 
извештајима РТС-а мало шта. Две зоне, од којих је 
једна слободне трговине, делују уређено, са лепом 
оградом. „Панасоник“ ради и то врло успешно. На 
већини осталих фирми или катанац или понеки 
радник. Има и костура недовршене хале. А шта је 
са три фирме које су требало да препороде добро 
уздрману ресавску пољопривреду?
 Ни најбољим познаваоцима свилајначких 
прилика није лако да утврде редослед доласка две 
назовимо их „киселе“ фирме, јер им је основни 
програм производња и прерада краставаца-
корнишона. На крају ће се испоставити да то и 
није битно, јер су обе фирме толико повезане да је 
готово свеједно ко је ко, а у пару се све лакше ради. 
И да чорба буде гушћа ту је и зачинско биље. Читава 
интернационална плејада власника (Холанђани, 
Јевреји, Американци, Срби, Швајцарци...).

ОД АДЕ, ВИА ОСЕЧИНА ДО СВИЛАЈНЦА

 У новембру 2007.године стиже вест: 
„Укисељени краставчићи, који стижу из Индије 
у бурадима, раскишељаваће се, пастеризовати и 
паковати у прикладну амбалажу у новој фабрици у 

Осечини, чији су власници Холанђанин Кес Коелеман 
и Швајцарац Рлациде Мацхоуд, а затим продавати 
на источном тржишту, пре свега у Русији. То је један 
од основних принципа по којима ће радити ова 
фирма са око 25 запослених у пословном простору 
закупљеном од „Марципана“,  чуло се на малој 
свечаности поводом отварања производног погона, 
који ће кренути са радом одмах по пријему радника. 
Директор Кес Коелеман похвалио је извођаче радова 
који су за кратко време успешно уредили и опремили 
халу, а посебно се захвалио локалној самоуправи на 
почетној, преко потребној, помоћи. Овом приликом 
најављена је и спремност за сарадњу кроз заједничка 
улагања у локалну инфраструктуру.
 У том тренутку нису Осечанци знали како 
је прошао „Јуко“ из Аде и „Јуком интернационал“ 
из Доњег Таванкута, који је данас у стечају, а чији је 
власник био бугарски држављанин Евгени Димитров 
Василев. Било како било, преко ноћи, из Војводине 
производња је пресељена у Ваљевску Подгорину. 
У Осечини је идила трајала тачно две године. Уочи 
нове 2011. године био је, како доликује успешној, 
па још страној фирми, коктел које је за раднике 
организовало пословодство. И када су радници после 
Божића дошли на посао имали су шта да виде. Линија 
за пуњење поврћа у тегле је нестала, а на огласној 
табли запослене је чекало још једно изненађење-
решења да су распоређени на рад у новој фабрици 
у Свилајнцу, удаљеном више од 200 километара од 
Осечине. Треба ли подсећати да су сви радници, њих 
двадесетак, ухлебљење потражили у Националној 
служби запошљавања, а правду на суду.
 Новинари из Ресаве, не знајући (пред)
историјат доласка Холанђана одушевљени су: 
„Ова холандско-швајцарска фирма изградила је у 
граду на Ресави фабрику за прераду поврћа, чији 
је капацитет производње седам милиона тегли 
корнишона и цвекле годишње. Камен темељац 
за фабрику, површине 1500 квадратних метара, 
положен је 29.јуна 2010. године , фабрика је завршена 
и креће са радом половином априла 2011. године. 
Укупна вредност ове инвестиције је два милиона 
евра. Фабрика, пластеници и дистрибутивни центар 
налазе се у Индустријској зони „Велико поље“, где је 
општина овој фирми дала шест хектара земљишта 
на бесплатно коришћење 99 година. Обиласку 
поменуте фирме и индустријске зоне присуствовао 
је и амбасадор Холандије Лаурент Л. Стоквис, а том 
приликом размотрене су све могућности будуће 
сарадње поменуте земље и ове општине. Холанђани 
су, у марту 2009. године преузели обавезу да до 
краја ове године поставе пластенике на површини 
од једног хектара и изграде дистрибутивни центар 
од 1000 квадратних метара. Надаље, сваке године 
ће пластеници бити постављани на још по хектар 
земље, а рок за изградњу погона за прераду поврћа 
и воћа је три године. Производња поврћа (ове 



године су планирани корнишони) кренуће са свих 
пет расположивих хектара већ од  јуна. Страни 
инвеститор је преузео и обавезу да запосли 15 
радника, али ће у сезони бербе краставаца бити посла 
за већи број сезонских радника. Вредност прве фазе 
ове инвестиције (пре изградње погона) је милион 
ипо евра. Предузеће „Коелеман фудс продуктс“ 
реномирани је холандско-швајцарски произвођач 
прехрамбених производа са традицијом дугом 108 
година. Овај произвођач хране поседује производне 
капацитете у више земаља света (Русији, Турској, 
Индији...), а последњих шест година присутан је и на 
тржишту Србије. „Коелеман фудс“ у Србији послује 
под називом „Три стан фреш продјус“.  Уговор је у 
име локалне самоуправе потписала председница 
општине др Горица Димчић-Тасић, а испред  „Три стан 
фреш продјуса“  Пласид Махуде, мањински партнер 
Корнелиса Коелемана, газде „Коелеман фудса“. 
Свечаном чину потписивања уговора присуствовали 
су високи званичници Владе Србије: Божидар 
Ђелић, потпредседник Владе и министар за науку и 
технолошки развој, Верица Калановић, министар за 
Национални инвестициони план, Дејан Јовановић, 
државни секретар у Министарству економије и 
регионалног развоја.
 -Веома сам задовољан данашњом посетом 
Свилајнцу, јер је ово већ друга конкретна инвестиција. 
Са челницима општине не причамо празне приче 
већ радимо на отварању нових радних места. Ово је 
тежак моменат за економију свуда у свету, али као што 
видимо могуће је наставити инвестициони циклус. 
Овога пута реч је о водећој фирми за прераду поврћа 
чији се производи налазе свуда у свету. Познајем 
овог инвеститора шест година колико је присутан на 
подручју Србије. Морамо радити у континуитету и 
показати озбиљност и ефикасност да би инвестиције 
дошле у нашу земљу. Један од разлога што се Коелеман 
одлучио да инвестира у овој општини је и то што овде 
постоји квалитетна Пољопривредно-ветеринарска 
школа, што значи да Србија мора улагати у знање- 
рекао је потпредседник Владе Божидар Ђелић и 
истакао да наш одговор на кризу мора бити велика 
активност, веома тесна сарадња локалне самоуправе 
и државе јер је свака инвестиција важна.“
 

КО СУ ОВЕ ДВЕ, МНОГО ХВАЉЕНЕ 
ФИРМЕ?

 Власници „Три-стан фреш продјус“ су: 
Placide Joseph Emile Matchoud са 70 одсто, Предраг 
Мирковић са 14,9, Tristan Mikael Machoud са 10, 
Cornelis Johannes Jacobus Koeleman са 5 и Драган 
Мирковић са 0,1 одсто.
 Компаније сестре су „Farm man co“, „Farma 
press“ i „Greenonly“ док је „Фармер“ у ликвидацији 
и обрисан је из регистра. Остале повезане фирме 

су „Koeleman foods products“ и наводно, Удружење 
грађана „Језгро“. Директор је Cornelis Johannes Jaco-
bus Koeleman,а заступник Placide Joseph Emile Ma-
choud. У 2012. фирма није имала ниједног запосленог, 
приход је био нешто испод 21 милион динара, а 
расходи су били за 21 000 динара мањи. Фирма је 
високо задужена мерено класичним односом према 
приходу, али је дуг релативно мали, око 50 милиона 
и двоструко је мањи од имовине.
 Много занимљивија је фирма „Koele-
man foods products“ чији су власници америчка 
компанија „Albegro investment“ сa 72,2 i „Koeleman 
foods international“ са 27,8 посто. У 2012. години 
било је запослено 19 радника. Фирма је у великим 
финансијским проблемима. Вредност капитала, 
због нагомиланог губитка, је нула. Извесно је да је 
инвестиција разлог за губитак у ранијим годинама, 
а у  2012. години добит је била 7,8 милиона динара. 
Руководећа гарнитура је иста као код „Tri-stan fresh 
produce“, a повезане фирме су „Tri-stan fresh produce“ 
и „Green only“. Кредитни рејтинг је врло низак што 
дозвољава ново кредитно задужење од 21000 евра. 
Занимљиво је да Ресавци нерадо гаје корнишоне, јер 
тврде да им са не исплати, па се фабрика снабдева 
увозом из Бугарске. Нејасно је шта је са сопственом 
производњом која је предвиђена уговором о 
инвестицији.  И то није једино питање без одговора. 
Не зна се колико је стварно коопераната укључено 
у овај посао, шта крије уговор о сарадњи и да ли га 
странци поштују, колико је кроз порезе Свилајнац 
добио за сада за поклоњену земљу, односно какви су 
економски ефекти инвестиције.

ЂЕЛИЋ ОБЕЋАО ХИЉАДУ 
ЗАПОСЛЕНИХ

 
 Почетком јуна 2010.године потпредседник 
Владе Божидар Ђелић и израелски амбасадор Артур 
Кол пустили су у Свилајнцу у рад производни погон 
компаније „Гринонли“ из Израела. За производне 
погоне и опремање и системе наводњавања уложено је 
око 850000 евра. Клима и услови за производњу били 
су од пресудног значаја што су се Израелци одлучили 
за Ресаву.
 - Захваљујући овом погону 30 Свилајнчана је 
добило посао. Њихова просечна плата је 400 евра, уз 
два топла оброка. Како је реч о ручној производњи, 
за коју годину овде би требало посао да добије близу 
хиљаду радника-рекао је тада Ђелић.
 Представници „Гринонлија“ су казали 
новинарима да се зачинско биље гаји на 10 хектара 
земљишта у Индустријској зони један и да је у 
производњу уложено 850.000 евра. У пробној фази 
пројекта зачинско биље ће се узгајати на седам хектара 
отвореног простора и три хектара пластеника, а извоз 
је планиран на тржишта ЕУ и Русије, казали су тада 



у израелској компанији. Полугодишња производња 
влашца, нане, тарагона, руколе, першуна, мирођије и 
красуљице планирана је на око 150 тона, а вредност 
извоза би требало да буде око 450.000 евра“. Власници 
„Гринонлија“ су Меир Авитал, Израелац и српски 
држављанин, Теса Фукс са по 40 и Placide Joseph Emile 
Machoud, Швајцарац са по 20 одсто. 
 Фирма је у 2012. години имала 14 запослених, 
висок степен задужености и врло низак кредитни 
рејтинг – ФФФ, који практично искључује могућност 
узимања кредита. Вредност капитала је нула, због 
нагомиланог губитка из претходних година. Мали је 
укупан приход, само 36 милиона динара, а добит у 
2012. била је симболична 725.000 динара. Занимљив је 
списак компанија сестара: „Teri engineering“, „Profinet“ 
и „Tri stan fresh produce“, а остале повезане фирме су 
„Koleman foods products“ и „Avital“. 
 Уз све државне сагласности Пољопривредно-
ветеринарска школа са домом ученика издвојила 
је пет хектара земље и дала у трогодишњи закуп по 
цени од 110 евра по хектару годишње. Када се све 
помножи и сабере Пољопривредна школа ће за три 
године најма пет хектара добити 1650 евра. Нико није 
саопштио шта се дешава после, јер уговор о закупу је 
истекао, да ли је продужен и под којим условима? И то 
нису једина питања без одговора када је реч о ове три 
инвестиције. Не зна се колико је стварно коопераната 
укључено у овај посао, шта крије уговор о сарадњи 
фирми са СО Свилајнац, ако постоје и да ли га странци 
поштују. Колико је кроз порезе Свилајнац добио до 
сада за поклоњену земљу, односно какви су економски 
ефекти свих пољопривредних инвестиција. Број 
запослених у ове три фирме је безначајан, сем ако се 
не рачуна Ђелићево футуристичко виђење развоја 
производње зачинског биља, у односу на уложена 
буџетска средства.
       

ПОКЛОНИЛИ ДЕВЕТ ХЕКТАРА

 Увидом у Уговор закључен 18. марта 2009. 
године између „Три стан  фреша“ и   Општине  
Свилајнац утврдили смо да су се страни 
инвеститори обавезали да на шест хектара добијене 
земље на коришћење, на 99 година, изграде сервисни 
центар површине 1.000 квадратних метара, као и 
дистрибутивни центар и погон за прераду воћа 
и поврћа, организују производњу воћа и поврћа, 
поставе пластенике и инсталирају савремене 
системе за наводњавање. Инвеститор се обавезао да 
у наредних пет година инвестира најмање милион и 
по евра, да у првој години упосли 15 радника у стални 
радни однос, а да најмање 80 одсто буде из општине 
Свилајнац. Наравно, „Три стан фреш“  је требао о 
свом трошку да изврши пренамену пољопривредног 
земљишта (конверзију) на делу парцела где ће се 
градити објекти за откуп и прераду воћа и поврћа, као 

и да плати прикључке на водоводну, канализациону, 
ТТ и електроенергетску мрежу. Уз све то требало 
је да сваке године, до краја 2013.   подигне по један 
хектар  под пластеницима. Општина је преузела да 
обезбеди струју капацитета 1мW, гас протока 1.200 
кубика на сат, воду капацитета 50 кубика на сат, 
прикључке на канализацију, поравња земљиште 
и заштити од ерозије, изда све потребне дозволе и 
инвеститора ослободи плаћања накнаде за уређење 
грађевинског земљишта. 
 Истог дана када је склопљен Уговор потписан 
је Анекс број 1 којим се мења члан три основног 
уговора и укупна површина која се даје у закуп без 
накнаде на 99 година повећава се са шест на девет 
хектара. Раскид уговора је предвиђен уколико нека 
страна не испуни уговорне обавезе.    
           Слободан Раковић

МИНИСТАР ОБЕЋАО НОВАЦ ЗА 
ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР

 Јединица за управљање пројектима обез-
бедиће 350.000 евра, а општина 250.000 евра да би 
објекат био отворен најкасније јуна
 Томислав Јовановић, министар просвете 
у техничкој влади, који је недавно посетио 
Природњачки центар у Свилајнцу, обећао је да ће 
овај објекат бити отворен најкасније за месец и по 
дана. Он се консултовао са представницима владе 
са којима се договорио да заврше реализацију 
овог пројекта започетог јуна 2011. године и у кога 
је Европска инвестициона банка уложила око  
6.000.000 евра.
 - То не значи да ће доћи до нових задуживања. 
Средства од 350.000 евра, која су за ове намене 
остала на буџету Јединице за управљање пројектима 
Министарства за просвету, науку и технолошки 
развој биће преусмерене у завршетак овог објекта-
изјавио је министар Јовановић.
 Предраг Милановић, председник општине 
Свилајнац, додао је да је општина спремна да 
преузме одговорност за објекат и да кроз ребаланс 
буџета обезбеди 250.000 евра, колико ће још бити 
довољно за отварање Природњачког центра.
 - Волео бих када би Природњачки центар 
могао да буде када је рекао министар, али мислим 
да је реалнији рок 1. јун. Постоје животиње које 
тек треба да ловимо да бисмо употпунили изложбу 
дивљим животињама из овог дела Србије-изјавио је 
Милановић.     
     З.Глигоријевић



ДВАДЕСЕТ ГОДИНА УСПЕШНОГ 
ПОСЛОВАЊА

 
 Центар за културу „Стефан, деспот српски“ у 
Деспотовцу прославио  је двадесет година постојања 
и рада. Осим руководства општине Деспотовац, 
свечаности су присуствовали чланови управног 
одбора установе, директори јавних предузећа, 
установа и школа, глумци Театра „Ресава“ који 
годинама успешно ради при центру.
 Директор Влатка Миленковић је истакла 
да се у Центру одвијају позоришни, ликовни, 
музичко-сценски, дечији програми, научне 
трибине, семинари, саветовања и друге општинске 
манифестације.
 Програм Центра за културу је стручно и 
уметнички осмишљен тако да тежи да допринесе 
трајном формирању уметничког укуса и 
препознавања истинских уметничких вредности 
Када је у питању грађевинско техничко унапређење 
установе императив би била израда пројектне 
документације сале и сцене. Театар „Ресава“ који 
има сталан рад и континуитет у репертоару Мајских 
аматерских позоришних свечаности у Деспотовцу, 
где се окупљају аматерска позоришта из читаве 
Србије.
 Ликовна колонија „Ресава“ угостила је 
до сада више од 200 уметника из читаве Србије 
чија уметничка дела красе холове и канцеларије 
општинских установа. Манифестација „Дани 
српскога духовног преображења“ представља 
Деспотовац на културној мапи Србије на високом 
нивоу, научним скуповима, позоришним 
представама, изложбама истакнутих уметника, 
концертима духовне, џез и друге музике.
                                                                    
       Ј. Тимотијевић

МЕДИЈСКА СЛИКА У СВИЛАЈНЦУ
Самовоља  и безакоње према медијима

Дуг пут до правде

 До јуна 2008. године објављено је 29 бројева 
„Ресавског поштоноше“, најстаријег провинцијског 
листа у Србији из 1871. године. Седиште листа и 
ТВ „Ресаве“  било је у улици Светог Саве број 60, у 
уредно закупљеним просторијама и у суду овереним 
уговором о закупу на 10 година. Без било каквог 
налога четворочлана комисија Општине Свилајнац, 
потпомогнута активистима Демократске странке, 
укључујући и мајстора за замену брава неовлашћено 
је упала 4. јуна 2008. године у просторије редакција 
ТВ „Ресаве“ и „Ресавског поштоноше“. Тражили 
су моментално исељење због наводно неизмирене 

кирије. Узалуд је објашњавано да су кирије измирене, 
иако општина која је дужна према уговору да достави 
обрачуне, није то ниједном урадила. Након претњи 
и уцена програм је прекинут а опрема пренета преко 
пута у конак цркве у Свилајнцу. Полиција се није 
одазвала на позив запослених да интервенише. Због 
измишљеног дуга у износу од 30 000 динара шесторо 
стално запослених и неколико хонорараца је остало 
без посла. Решење о раскиду уговора потписала је 
председник општине Горица Димчић -Тасић дан 
касније 5. jуна, и дала  рок за исељење 30 дана, иако 
су редакције већ биле исељене. Да иронија буде 
већа решење је достављено тек 28.јуна 2008. године. 
У септембру исте године отворена је приватна 
телевизија  чији је већински власник била мајка  
општинског функционера из владајуће партије. Нова 
телевизија уселила се у  простор одакле су избачене 
ТВ Ресава и „Ресавски поштоноша“, а регистрована  
је у Агенцији за привредне регистре са седиштем у 
кући истог функционера. 
 О целом случају објавићемо неколико 
наставака у наредним бројевима са комплетном 
документацијом. Судски поступак је још у току. 
Удружење новинара Србије ангажовало је адвоката 
да се учесници овог, у новијој историји новинартсва 
незапамћеног догађаја, приведу правди.
 У  Свилајнцу новинарима су претње 
упућиване у неколико наврата, телефоном, на улици 
или на задатку. Иначе, ретко се које место у Србији 
може похвалити да је имало толико локалних 
листова. Осим Ресавског поштоноше покретани су 
Ресава 1906, Стара Ресава 1908, и Ресавски гласник 
из 1929. године. Новинарство је некада на овим 
просторима било развијено, а данас?
 Назив локалног листа Ресавски гласник 
преузео је ОО Демократске странке из кога 
преносимо у целости текст  „СРАМ НАС БИЛО“. 
Наведени текст се управо односи на информисање у 
општини Свилајнац новембра 2006. године. 
 Аутора овог непотписаног текста 
обавештавамо да је 2007. године Информативни 
центар, чији је оснивач била општина, укинут  на 
основу закона. Поштовао се закон и код набавке 
тв опреме која је остала у власништву општине. 
Међутим како се данас поштује закон када се 
фаворизујe приватни  медиј у коме су радили или 
раде запослени у локалној самоуправи. Зашто такву 
привилегију немају и други? Нажалост, још увек 
се и медији у локалу деле на подобне и неподобне. 
Питамо аутора текста „Срам нас било“ кога и шта 
сад плаћају порески обвезници?
                  
                        Редакција Ресавског поштоноше
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У наредном броју 
објавићемо писмо 
сећања очевидца 
вешања Лазара 
које ће допунити 
и с т о р и ј с к е 
чињенице његовог 
погубљења.
                Р.Ђ.

СПОМЕНИК СТЕВАНУ СИНЂЕЛИЋУ 
У ЦЕНТРУ СВИЛАЈНЦА

Оштећен и запуштен
 У средишту пешачке зоне Синђелићеве 
улице и Криве чаршије налази се споменик Стевану 
Синђелићу, прослављеном јунаку из Првог српског 
устанка. Споменик је подигнут 1991. године на 182- 
годишњицу његове погибије на Чегру.

 Споменик је уметничко дело академског 
вајара из Београда Михаила Пауновића. Урађен 
је у бронзи, импонзантне величине, приказује 
препознатљив Синђелићев покрет-пуцањ у 
барут. Простор око споменика је дело уметничке 
импровизације шанца , у коме се историјски догађај 
збио.
 Овај споменик је први и до данас једини који 
је Ресава подигла свом јунаку Стевану Синђелићу. 
Данас овај споменик има знатних оштећења на 
мермерним оплатама које нестају сваког дана. Има 
ишчупаних бронзаних бројева и слова са споменика, 
а посено забрињава што из оштећених рефлектора-
декоративног осветљења вире необезбеђене електро 
жице. Такође у шанцу су оштећени кишни одводи. 
Надлежни би требало што пре да предузму мере на 
санацији и заштити споменика пре него што се деси 
неки немио догађај.

ХЕРОЈ РЕСАВЕ ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ

 На дан погубљења вешањем јединог 
народног хероја из Другог светског рата у Ресави 
Лазара Стојановића 9. Фебруара, у организацији 
Општинског одбора Савеза бораца НОР-а и 
Социјалистичке партије Србије,у  парку код Ресавске 
библиотеке у Свилајнцу одржана је комеморација и 
полагање венаца на споменик хероју.

 Лазар је 
рођен 1901. године 
у Кушиљеву. У 
време формирања 
Ресавске партизанске 
чете изабран је за 
њеног командира. 
У току борби чете 
у њеним редовима 
је било око 200 
бораца из Кушиљева, 
Свилајнца, Дубља, 
К у п и н о в ц а ,   
Луковице, Роћевца, 
Ђуринца, Бобова, 
а у чети је било и 
двадесетак депо-

ртираца из Босне, Херцеговине и Хрватске. Лазар- 
Лаза Стојановић за народног хероја проглашен је 27. 
новембра 1953. године.
 
 Уз зграду 
Ресавске библиотеке 
налази се бандера 
и клин где је Лаза 
обешен. Колика је 
небрига око места 
или предмета који 
су постали део 
историје најбоље 
говори наша слика. 
На бандеру и клин 
где је обешен Лаза 
сада је наслоњен 
саобраћајни знак, а 
на бандери је готово 
неприметан натпис  
шта она представља. 
Да ли се ми стидимо 
прошлости или је желимо заборавити?  Некада је 
трг око парка код библиотеке носио Лазино име. 
Пре неколико година је преименован у Трг хероја. 
Ни овакви постуци неће умањити значај и величину 
херојства Лазара Стојановића у антифашистичкој 
борби.
 Р.Ђ.



И АМБАСАДОР ИНДИЈЕ БИО ГОСТ 
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ У ЦРКВЕНЦУ

 
 „Уметност је све оно што човек себи дарује“ 
написао је у једном од каталога „Црквеначке палете“ 
књижевник, песник и сликар Миомир Нешић.
 Славећи пунолетство 2013. године сазив 
је био међународног карактера. Поред наших 
сликара из Србије, Ресаве, учествовало је и четворо 
професора и студената са ликовне академије из 
Санкт Петербурга. 

 Рад сликара свих 18 година се одвија у 
несвакидашњем амбијенту виноградарског подрума 
у Црквенцу. Колектив је домаћин који  ове године 
слави 85 година рада и постојања. Спада у најстарије 
привредне објекте у Ресави поред Ресавских 
рудника. Дружења са сликарима о Видовдану остала 
су у лепом сећању сликара, радника колектива и 
мештана. Колектив и село су уложили  доста труда 
на организацији ове манифестације. „Црквеначка 
палета“  најстарији је културни догађај у свилајначкој 
општини који није прекидао свој рад чак ни 
1999. године када је цела земља била притиснута 
„ Милосрдним анђелом“. Сликари из Русије, 
Бугарске, Украјине, Грузије, Македоније, Црне Горе 
и Републике Српске били су учесници сликарске 
колоније. У црквеначком виноградарском подруму 
сви они су пожелели да опет дођу што је велико 

признање за организатора и радни колектив чије 
просторије красе многа уметничка дела. Сликари 
Слободан Поповић-Дане и Момчило Вуксановић-
Мома брада из Деспотовца били су учесници на 
свих 18 сазива сликара.
 Сећамо се и великана попут Војислава 
Јакића, који је радо долазио у Црквенац, Зорана 
Димитријевића – Сараге и Славише  Филиповића 
- Филета из Свилајнца , Жикице Јовановића, чичка 
из Јагодине, професора Зорана Катића из Ужица, 
па Ивана Спасића - Нишког који је био почасни 
грађанин и учесник. Вајар Добринко Ралић-Рале са 
нама се дружио неколико година и оставио прелепи 
рад на мермерном столу као и скулптуру шкољке 
које красе просторије колектива. Скулптуру краве 
која краси двориште Пољопривредно-ветеринарске 
школе у Свилајнцу је његових руку дело урађено 
за време ликовне колоније о Видовдану на сабору 
сликара. „Њихова дела буде сећања и успомене, 
зато слава им и хвала јер прерано одоше из наших 
дружења у Црквенцу“, каже Мирољуб Спасојевић 
један од организатора колоније.

 Негује се и сарадња са професорима  и 
студентима са ликовних академија из Москве и 
Санкт Петербурга који већ пет година долазе у 
Црквенац, Ресаву и Србију. „Срби и Руси су браћа“, 
кажу приликом наших дружења, упознају се са 
нашим сликарима и склапају пријатељства „уз давај 
још по једно пиће“ и песму „за многаја лета“. Са 
њима се растајемо само до новог виђења носећи у 
себи пријатне успомене.
 Професор Антон Макаров са ликовне 
академије из Санкт Петербурга са професоркама 
асистентима Наталијом Шалином, Аном 

Амбасадор Индије у Србији С.К. Мактура

Захвалница индијског амбасадора



Карпинскајом и Евгенијом Измаиловом оставили 
су своје радове који красе винску салу. Били су 
одушевљени простором у коме су стварали , а 
приликом повратка у Русију организовали су 
изложбу за своје студенте са пута по Србији.
 Прошле године њихови студенти пете године 
били су такође и учесници на колонији. Полина 
Метељкова и Алина Фролова насликале су успењску 
и преображењску цркву у Санкт Петербургу, а 
својим професорима и колегама пренели утиске о 
нашој земљи.
 Професор Петар Брчев из Видина (Бугарска) 
такође је стварао међ храстовим бачвама подрума 
и одушевљен амбијентом вратио се следеће године 
о Видовдану у Црквенац. Прошле године учесници 
и гости са ликовне академије из Москве, са својим 
професором Екатерином Петруњином, били су и 
студенти  завршне године.
 Галерију и сликарску колонију обилазе 
сликари, путници намерници, па је тако био гост 
и Ибрахим Газела из Египта са ликовне академије у 
Луксору који је био одушевљен  мајским пејсажем и 
архитектуром старих кућа изграђених у моравском 
стилу. Урадио је пуно скица за успомену , а после 
дегустације наше шљивовице обећао је да ће опет 
доћи у Црквенац и Србију. Нашим гостопримством 
биле су одушевљене и његове колегинице из Кијева 
и Дњепропетровска сликајући огромне храстове 
бачве.
 Федор Петрик из Владикавказа и његове 
колегинице из Вороњежа оставили су своје 
радове у каталогу  сликарске колоније заставши и 
дружећи се са нама дуже него што су планирали,  
фотографишући са одушевљењем простор подрума 
, околине, захваљујући се на топлом и срдачном 
пријему домаћина.
 Један од драгих гостију сликарске колоније 
и колектива подрума у Црквенцу био је и 
Амбасадор из пријатељске и далеке земље Индије. 
Била је посебна част примити и угостити  његову 
екселанцију С.К. Мактура јер је дошао после 
бомбардовања 1999. године. Била је то подршка за 
даљи рад, како колоније слика тако и извоза српске 
шљивовице у његову земљу, за Бомбај град. Веома 
нас је обрадовало када нам се писмено захвалио на 
гостопримству приликом боравка у нашој средини.
Наравно то се чува у архиви као вредност и доказ у 
85 години постојања колектива.
 У оквиру сликарске колоније, надарене и 
заинтересоване за сликарске уметности, сликар 
Миомир Нешић је водио и школу сликања за 
ученике који су прва искуства са бојама и платном 
имала са сликарима у Црквенцу. Тако је Академију 
примењених уметности завршила Јелена Николић из 
Београда која је као основац била учесник сликарске 
колоније у Црквенцу.

 За време трајања манифестације књижев-
ници, песници, ствараоци,  имају своја представљања 
у дружењима са ученицима и гостима, кроз пригодне 
програме, тако да ова имају карактер  промоције и 
неговања традиције. Свих 18 година се завршава 
дружењем и пригодним програмом.
 Сликари, песници, појци, музичари, нови-
нари, са виноградарима из села и гостима куће о 
светом Трифуну уз оцењивање вина  дају посебан 
печат уз учешће у програму и спеваним песмама о 
вину и нашој традицији. У вину је истина, јер све 
више младих људи бави се виноградима и друже се 
о Св. Трифуну у Винској сали  Подрума „Навип“ у 
Црквенцу.
 Остаје велика обавеза и одговорност да 
организатор и колектив истрају да ова манифестација 
остане као „понуда на културној мапи Србије“, како 
рече професор Здравко Вучинић из Београда.

          М. Нешић књижевник, песник и сликар

ТРАДИЦИОНАЛНО  ОЦЕЊИВАЊЕ  
ВИНА  У  ЦРКВЕНЦУ

Изложба слика, богат културно-уметнички 
програм

Винар године Љубисав Миленковић
 

 Поводом Св. Трифуна, заштитника 
виноградара у Црквенцу је традиционално по 14. пут 
одржано оцењивање вина црквеначких виноградара. 
Ова јединствена манифестација у Србији, 85 година 
постојања подрума Црквенац који чува традицију 
виноградарства и подрумарства, окупила је велики 
број виноградара, сликара, песника, фрулаша, 
драмских уметника и новинара. У подруму међу 
столетним бачвама приређена је изложба слика са 
18. „Црквеначке палете“ коју је отворио Момчило 
Вуксановић-Мома брада, сликар из Деспотовца. 

 Изложено је 27 радова сликара из Санкт 

Момчило Вуксановић Мома брада отворио је изложбу



Петербурга, Београда, Јагодине, Рековца, Параћина, 
Деспотовца и Свилајнца. Наступио је Божидар 
Младеновић, трубач из Дубља, са песмом „Ај берем 
грожђе“, Радиша Рајковић из Бистрице одсвирао 
је на гитари „Свилен конац“, а Мирослав Милић, 
фрулаш из Буровца „Мој јаблане“. Ресавски песник 
Драгољуб Јевремовић из Златова прочитао је песму 
о солунцима а Милић Никодијевић, првак театра 
„Ресава“ Деспотовац, прочитао је текст књижевника 
и сликара Миомира Нешића. 

 
 У прелепом амбијенту велике винске сале све 
виноградаре, чланове комисије и госте поздравио 
је Мирољуб Спасојевић, домаћин и организатор 
овог велелепног скупа. Виноградарском здравицом 
обратио се Синиша Ристић, књижевник и новинар 
из Пожаревца. У културном делу винске вечери 
наступили су: Божидар Младеновић, трубач, Радиша 
Рајковић, гитара, Мирослав Милић, фрулаш, и 
Јован Станковић из Свилајнца који је на виолини 
одсвирао  „А што ћемо љубав крити“ и „Луло моја“. 
Синиша Ристић је извео премијерно трајни снимак 
снимљен за Радио Београд, коло на фрули. Милић 
Никодијевић је прочитао песму „Ноћас ћу да верујем 
вину“, а Драгољуб Јевремовић је прочитао своје 
две песме. Радомир Угрнић из Свилајнца, један од 
најстаријих новинара у Србији који слави 60 година 
у новинарству, премијерно је прочитао песму 
„Ресавац“ која је посвећена свим Ресавцима ратарима 
и виноградарима.  
 У оцењивању вина било је 67 узорака. Драган 
Миловић из Земуна је био председник комисије, 
а чланови Роса Ивковић и Душан Лежаја, дипл. 
технолози из Земуна. Код белих вина прво место 
освојио је Постоловић Миодраг (са оценом 18,25), 
друго Стојадиновић Јовица (18,05) и два трећа места 
Крстић Ратко и Перић Добривоје (17,75). Код црног 
вина прво место Перић Добривоје (19), два друга 
места Протић Милош и Постоловић Саша (18,50) 
и три трећа: Илић Драгослав, Ђурђевић Зоран и 
Протић Милош (18,00). У категорији вино розе, 
први је Постоловић Миодраг (18,50), два друга места 

Миленковић Љубисав и Стојадиновић Јовица (18,10) 
и на трећем месту Крстић Драгослав (17,75). Код вина 
ружица, прво место деле Миленковић Љубисав и 
Стојановић Милорад (19), друго Танасковић Жарко 
и Тошић Добрица (18,50) и треће Петровић Жељко и 
Јанковић Славољуб (18,00). 

 Награђена је и гошћа Нешић Милосава 
из Свилајнца за бело вино (оцена 19). Најстарији 
виноградар међу награђенима је Жарко Танасковић 
(1938) из Црквенца. Такође су признања добили 
и Павловић Небојша и Слободан Вељковић из 
Свилајнца за вино розе и ружицу. Укупно је награђено 
23 узорака, а за винара године проглашен је Љубисав 
Миленковић. Дипломе је уручио председник комисије 
Драган Миловић. На крају су око 100 присутних уз 
пригодно послужење и вино, у славу вина, наставили 
заједничко дружење до касно у ноћ.
               Брана Живковић

ПОДИГНУТ СПОМЕНИК ЦАРУ 
ДУШАНУ У СКОПЉУ

 Стефан Урош IV Душан Немањић, познат и 
као Душан Силни био је српски средњевековни краљ 
и први српски цар.Био је син краља Стефана Уроша 
III Дечанског и отац цара Стефана Уроша V, у народу 
прозваног Нејаким, последњег владара из династије 
Немањића. Стефан Душан је крунисан за цара Срба 
и Грка на Ускрс 16. априла у тврђави Кале у Скопљу. 
Крунисање су обавили српски патријарх Јоаникије и 
трновски патријарх.
 Новембра 2013. године споменик Цару 
Душану постављен је у центру  Скопља на почетку 
моста „Цивилизација“ испред зграде Уставног суда 

Детаљ са дегустације вина

Љубисав Миленковић, виноградар године



недалеко од Трга Македонија у оквиру пројекта 
„Скопље 2014“. 

 Почетком децембра прошле године група 
од 20 вандала оштетила је споменик Цара Душана у 
Скопљу. Чекићима су покушали да разбију кип и да 
га сруше. Са споменика су однели жезло и крст. То 
су учинили Албанци из Македоније којима смета 
статуа српског владара. Организовали су се преко 
друштвених мрежа, а огласили су се преко невладине 
организације „Пробуди се“, називајући Цара Душана 
окупатором Западног Балкана.
 Напади су потрајали неколико дана док није 
интервенисала македонска полиција.За српски живаљ 
то је био веома тежак и болан догађај.  Осиљени 
Албанци су свуда претили Србима, како по медијима 
тако и у приватном животу, по улицама, по местима 
у унутрашњости земље где живе Срби у мањини, а 
комшије су Албанци.
        Илија Прокић

 
УДРУЖЕЊЕ КРАЉЕВИНА СРБИЈА

 Удружење Краљевина Србија је невладино, 
непрофитно и нестраначко удружење грађана. Има 
седамдесетак  одбора у Србији са петнает хиљада 
чланова и под директним патронатом је Његовог 
краљевског височанства престолонаследника 
Александра II Карађорђевића. У Свилајнцу 
је одржана скупштина општинског одбора на 

којојје о активностима удружења говорио Марко 
Мајсторовић, председник извршног одбора.
За председника општинског одбора изабран је 
Бојан Богосављевић, за потпреседника Слободанка 
Булајић, а за секретара Драган Векић. Затим су 
чланови одбора са гостима положили венац на 
споменик Стевану Синђелићу и  обишли и споменик 
Мари Ресавкињи.

СЛИКЕ СА ЈЕСЕЊЕГ САЛОНА 
ПРЕДСТАВЉЕНЕ СВИЛАЈНЧАНИМА 

 У Центру за културу у Свилајнцу отворена 
је изложба слика са дванаестог јесењег салона 
Удружења ликовних стваралаца „Манасија“ из 
Деспотовца. О раду уметника говорио је председник 
Удружења Љубиша Радојковић-Бишко. Ово 
удружење има за циљ да својим радом и деловањем 
негује и унапређује ликовно стваралаштво и културу 
у Ресавском крају. Осим ликовних стваралаца из 
Деспотовачке општине друштво окупља и чланове 
из суседних општина.

 Јесењи салон је једна од активности 
удружења која се традиционална одржава у 
Деспотовцу,а његови чланови су редовни учесници 
ликовне колоније „Ресава“. Своје радове чланови 
Удружења, којих има тридесет, презентовали су 
ликовној публици широм Србије изложбама у 
Крагујевцу, Крушевцу, Сремским Карловцима и 
другим местима.

ЗАБОРАВЉЕНИ ПАНО
 
 У центру Свилајнца на Тргу Стевана 
Синђелића на згради некадашње робне куће стоји 
пано на коме се грађанима честита 2013. година. У 
потпису  је Природњачки центар са дино парком.
 Када је постављан намера је била да га што 
већи број пролазника види у средишту пешачке 
зоне. Данас, годину дана касније,  када порука са 
паноа није актуелна види се немар одговорних према 
установи која још увек није ни званично отворена. 

Споменик Цару Душану у Скопљу

Д. Ковачевић Ђорђевић



ПРОМЕЊЕНИ НАЗИВИ УЛИЦА У 
СВИЛАЈНЦУ 

Раније    Сада

Вељка Влаховића  Бојача
Блаже Јоксимовића  Божидара Јоксимовића
Љубе Ненадовића  Проте Матеје Ненадовића
Приштинска   Јована Дучића
Манасијева   Манасијина
Милентија Поповића  Немањина
29.новембра   Исидоре Секулић
Сарајевска    Краља Александра Првог
Омладинска   Десанке Максимовић
Драгутина Димковића Филипа Вишњића
Павла Гарашевића  Милана Ракића
Ресавских Партизана  Милосава Здравковића Ресавца
Филипа Кљајића  Надежде Петровић
Петра Петровића  Јована Цвијића
Војске Југославије  Војводе Путника
Трг Лазе Стојановића  Трг Хероја
Владимира Нешића  Милунке Савић
26.јула    Св.Ћирила и Методија
Нова Улица   Алексе Шантића
Стевана Синђелића до Агм-а Крива Чаршија
Стевана Синђелића од Агм-а Стевана Синђелића
7.јула    Милоша Савчића
Моше Пијаде   Хиландарска
Милице Марковић  Мице Марковић
4.септембра   Јанка Веселиновића
Сутјеска   Николе Пашића
Милана Јосића Цице  Радоја Домановића
Санде Милановића  Николаја Велимировића
Пролетарска    Видовданска
Ђуре Ђаковића  Кнеза Милоша
Жикице Јовановића Шпанца Краља Петра Првог
Слободана Пенезића Крцуна Краљице Наталије
Братства и Јединства  Слободана Јовановића
Петра Милојевића  Јустина Поповића
Алеја Палих бораца  Алеја Зорана Ђинђића
Поред гимназије  Достијеа Обрадовића

Нове улице: 
Продужетак Синђелићеве од Чаира - Карла Ројма
Николаја Велимировића лево слепа - Павла Савића
Божидара Јоксимовића до Радничке  - Миодрага Марјановића
Стрелиште сокак лево - Краљевића Марка
Сокак Ст.Синђелића лево - Милоша Црњанског
Од Врачарске продужетак слепа - Арчибалда Рајса

ОДА СРПСКОМ ОПАНКУ

Српски опанак је од свих планина већи
Корачао је увек кроз непогоде течке

Газио снегове, блато и све олује пешке
Знао је на страшном месту постојати и 

утећи.

И док гацајући кршевима историје
На чему му и на пети проглрдају

Козје стазе, брда, равна поља, икорачене 
низије

А често му болни кораци
И на неком српском храсту пролистају.

Носио је српски опанак велики Цер
Газио Колубару, брзу Дрину

Носио целу Србију преко Албаније
Чак до Солуна, Крфа

Побожно ходао преко рана Косова
Да постојбину

Славних предака у рањену душу сакрије.

У српском опанку светлеле су очи свих 
створова

Чија душа је дисала на славама, сахранама
Носио у недрима звона и цркве са Косова

И играо у колу за помен покланим кравама.

Швапску чизму славно прегазио
Отоманску чалму, цокулу Угарску
Из хајдучких заседа тајно излазио

Китио се победама, својом историјом
А само у обојку дворио круну царску.

                           
             Драгољуб Јевремовић
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