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- Излагачи ће се такмичити у 11 категорија, а 
новина ове године су још две такмичарске категорије 
– туристичка мапа и туристичка разгледница

Осма изложба сувенира и туристичких публикација, у организацији 
Туристичке организације Лесковац (ТОЛ), одржава се 12. и 13. новембра 
у холу Лесковачког културног центра.

На изложби своје публикације и сувенире представља 50 излагача из 
свих крајева Србије, као и из земаља у региону – Македоније, Црне Горе, 
Бугарске, БиХ. По први  пут учествоваће излагачи из Сарајева и Охрида.

-Једна скромно започета изложба пре осам година сада је већ 
прерасла у међународну манифестацију. Као домаћини ове манифестације 
искористићемо прилику да промовишемо и презенутјемо и наш град 
кроз публикације, то су Донт мис, која је штампана двојезично и која 
упућује на то шта не треба пропустити и шта вреди посетити у Лесковцу 
и од културно – историјских знаменитости и од природих потенцијла, 
затим, „Лов Јабланичког округа“, ЕДЕН Србија 2015, где смо, иако је 
издавач Туристичка организација Србије, самим тим што смо на недавно 
одржаном националном конкурсу проглашени пратећом дестинацијом 
Европе, стекли и право да се промовишемо кроз ове брошуре. Она је 
за сада штампана на српском језику, али ће ускоро бити штампана и на 
енглеском и дистрибуирана широм Европе, рекла је портпарол ТОЛ-а 
Тина Стојановић.

ТОЛ ће на изложби представити своје сувенире израђене од 
различитих материјала, тепсије, кондире, шоље, магнете са мотивима 
града, као и сувенире који имају употребну вредност, попут шоља.

Поред промотивног, манифестација има и такмичарски 
карактер. Свим учесницима биће уручене захвалнице, док ће они са 
најинтересантнијим, најоригиналнијим и најбољим остварењима бити 
награђени. Такмичење ће се одвијати у 11 категорија, и то: једнолисна 
туристичка публикација, вишелисна туристичка публикација до 50 страна, 
вишелисна туристичка публикација са више од 50 страна, у категорији 
видео публикација туристички филм и турисичка репортажа, биће 
изабран најбољи сувенир, најбољи употребни предмет, најоригиналнији 
експонат и туристички плакат. Новина је то што су ове године уведене још 
две такмичарске категорије, туристичка мапа и туристичка разгледница. 

За награде ће моћи да се такмиче искључиво публикације које су 
штампане у последње две године. Критеријуми на основу којих ће се 
вршити одабир најбољих су аутентичност, која показује у којој мери  
сувенир или туристичка публикација одсликава место из ког потиче, 
затим, ликовност, иновативност, квалитет израде и општи утисак.

Како истиче Тина Стојановић, манифестација ће бити искоришћена 
и за радне састанке са осталим туристичким организацијама, биће 

одржана стручна предавањ из области туризма, а у сарадњи са Народним 
музејом биће организована презентација филма „Златно доба Лесковца 
од 1918. до 1941. године“.

-Ове године је веће интересовање за учешће на овој манифестацији у 
односу на претходне године, тако да се Лесковчанима пружа јединствена 
прилика да се на једном месту, у свом граду, упознају са целокупном 
туристичком понудом наше Републике и земаља у окружењу и да добију 
пропагандни материјал за дестинације које их буду интересовале, каже 
Стојановић.

Изложба сувенира и туристичких публикација је продајног карактера. 
А оно што се од лесковачких сувенира највише купује су магнети са 
мотивима и сликама старог Лесковца, као и паприке, а занимљиве су и 
мајце са натписом „Срце према југу“.

С. Петровић

ОТВОРЕН ТРЕЋИ ФАПОР
Фестивал аматерске позоришне режије по трећи пут се одржава 

у Лесковачком културном центру. У конкуренцији ће бити одиграно 
седам представа које је одабрао селектор Драган Радовић. Очекује 
се да ће жири у саставу редитељ Саша Латиновић из Београда као 
председник, те професор књижевности Цветана Радивојевић и 
професор сценског покрета и глумац лесковачког Народног позоришта 
Миодраг Крчмарик имати тежак посао да одлуче коме ће припасти 
три награде за режију, као и награде за најбоље главне и споредне 
улоге у мушкој и женској конкуренцији.

Директор ЛКЦ-а Саша Стевановић је рекао да Фапор од 
осмишљавања и реализације идеје започете пре три и по године, 
данас пуном салом доказао да је урађена права ствар. Сигуран да ћемо 
уживати наредне недеље у представама које предстоје.

Председник жирија Саша Латиновић истиче да разлика између 
аматерске и позоришне режије се свела на минимум, све се у принципу 
свело на продукцију, јер професионалци имају више пара, али аматери 
имају идеје и могу да ураде све што замисле.

У име главног покоровитеља, града Лесковца, обратила се Сања 
Цонић и изразила задовољство што је град у могућности да улаже у 
овакве манифестације, јер развој аматеризма је јако важан за сваки град. 

Поред седам представа које ће бити одигране у такмичарском 
делу, осма ће ревијално бити приказана. Ради се о представи коју ће 
приказати полазници школе глуме ЛКЦ „Ми, ви, они...“  у режији 
Мине Цоцић.

Иван Спирић 
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ПАВЛОВИЋ 
ЖЕЛИ 

ДА КУПИ 
“ПОРЕЧЈЕ”

Амерички бизнисмен српског порекла 
Слободан Павловић и даље  жели да купи 
“Поречје”, сазнаје ЈУГпресс од извора из 
његовог пословног окружења.

Према тим изворима Павловић је и даље 
заинтересован  за ово предузеће.

Наши извори, међутим, кажу да о 
детаљима не могу да говоре јер се ради о 
пословној политици Павловићеве фирме.

Слободан Павловић је пре годину дана 
боравио у Лесковцу када је изјављивао да 
је заинтересован за куповину “Поречја” из 
Вучја.

РТВ ЦАРИЧИН ГРАД ОТВАРА 
СТУДИО У ЛЕСКОВЦУ

Радио телевизија Царичин град из Лебана отвориће студио у Лесковцу.
Постоје већ две деценије а власник Срђан Живковић каже за Нову Нашу реч да су 

рођендан славили 17. септембра.
“Године 2003.  смо кренули и са кабловским системом КДС „Царичин град“. Ми смо, 

практично, прва приватна телевизија на  овим просторима. Радио тренутно има локлану 
покривеност а  телевизија се види у шест региона,  од Краљева до Предејана. Види се и у 
иностранству, кабловски систем НЕТ ТВ плус и код више оператера у Србији који нас преузимају 
са предајника Јастребац. Наш олан је да развијамо и јачамо информативни програм али да не 
запостављамо ни комерцијални програм. Већ сада окупљамо искусне новинаре. Има неких 
који се опредељују за млађе људе. Свакако, млђјим људима  свака част, али искусни новинари 
могу да направе програм. Главни и одговорни

уредник РТВ Царичин град  је Иванка Стојановић, а уредник информативног програма 
Братислав Лекић. Окупићемо још неке људе са нашег простора који имају искуства у 
новинарству.

Зато ћемо 16. новембра отворити редакцију у Лесковцу,  у ЕЛУ центру, одакле ћемо 
покривати град Лесковац и ширу околину, да анимирамо грађане  и да, свакако, постигнемо  
већу видљивост и бољу информисаност грађана”, каже Живковић.

Љ.С.

Недовољно развијене 34 локалне 
самоуправе на југоистоку и југозападу, 
межу којима је и Лесковац, потписале су 10. 
новембра са развојним програмом Европски 
ПРОГРЕС, који финансирају Влада Швајцарске 
и Европска Унија, Меморандум о разумевању 
о активностима у области доброг управљања.

Овај документ даје оквир за увођење 
принципа и пракси доброг управљања које 
треба да допринесу повећаној одговорности, 
транспарентности, ефикасности и отворености 
локалних самоуправа. Потписивањем 
Меморандума чини се први корак ка 
успостављању одрживих капацитета у 
општинама за рад  у овој области. 

Амбасадор Швајцарске у Србији  Жан 
Данијел Рух честитао је представницима 34 
локалне самоуправе на препознавању значаја 
и  подузимању овог кључног корака који ће 
систематски и суштински да унесе промене 
неопходне за стабилан и трајни развој. 

„Кроз имплементацију принципа доброг 
управљања, нарочито када је у питању 
спровођење партиципативне политике и праксе, 
локалне власти ц́е знати како да своје обавезе 
испуњавају у складу са израженим потребама 
свих грађана, транспарентно и ефикасно. Оног 
тренутка када се изгради тај однос где сви 
раде заједно на бољитку своје заједнице и то 
постане трајна пракса, моћићемо да кажемо да 
смо остварили свој циљ унапређења локалних 
заједница,“ додао је Рух.

„Овим механизмом фокус Европске уније 
и Владе Швајцарске пребацује се тамо где се 
проблеми генеришу али и решавају – на локални 
ниво. Добро управљање је алатка да достигнемо 
међународне стандарде кроз аналитичко 
приступање стратешком планирању,“ рекао је 
Иван Бошњак, државни секретар Министарства 
државне управе и локалне самоуправе.

Општине ће у овом процесу бити подржане 
од стране Европске уније и Владе Швајцарске 
кроз развојни програм Европски ПРОГРЕС. 
Посебна пажња биће посвећена активностима 

везаним за реализацију инфраструктурних 
пројеката кроз усвајање или измене досадашњих 
прописа и регулатива али и за активности које 
се тичу јачања општинских капацитета кроз 
програм обука, формирање центара за добро 
управљање и спровођење реформи локалног 
управљања. 

„Европска унија и Влада Швајцарске кроз 
Европски ПРОГРЕС настоје да спровођење 
принципа доброг управљања постане пракса у 
свакодневном раду и функционисању локалних 
самоуправа. Ово се неће десити преко ноћи али 
потписивањем Меморандума о разумевању, 
општине учеснице програма су показале вољу 
и заинтересованост за процес што је први 
корак на путу ка унапређењу економског и 
друштвеног развоја. На овом путу наш програм 
ће им пружити  пуну подршку,“ рекао је Греам 
Тиндал, менаџер развојног програма Европски 
ПРОГРЕС.

Програм је у претходном периоду активно 
радио на процени тренутног стања у сфери 
доброг управљања у све 34 општине потписнице 
Меморандума о разумевању. Резултати ове 
процене служиће припреми појединачних 

реформских пакета за сваку локалну самоуправу 
понаособ који ће општинама бити представљени 
почетком 2016. године.

Активности Европског ПРОГРЕС-а, 
програма који доприноси одрживом развоју 
јужне и југозападне Србије, Европска унија и 
Влада Швајцарске подржаће са укупно 24,46 
милиона евра. Програм има за циљ да ојача 
локалну администрацију, створи повољније 
окружење за развој инфраструктуре и привреде 
као и побољшање спровођења политика у 
области социјалне инклузије. Активности на 
терену спроводи Канцеларија Уједињених 
нација за пројектне услуге УНОПС.

Општине обухваћене програмом – 
Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, 
Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на 
југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, 
Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, 
Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, 
Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин 
Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, 
Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, 
Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац 
на југоистоку земље.

ВЕЋА ОДГОВОРНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ЕФИКАСНОСТ
Општине јужне и југоисточне Србије потписале Меморандум о разумевању у области доброг управљања
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- Несагласје између Министарства 
привреде и Министарства културе 
и информисања са једне стране и 
Агенције за приватизацију у погледу 
бесплатне поделе акција у медијима

- Локалне самоуправе, као 
оснивачи медија, морају да нађу 
најбоље решење за  проблем 
запослених у медијима који нису ушли 
у процес приватизације

- Радио Медвеђу купило четворо 
запослених

ННР: Господине Мирковићу, важење 
продуженог рока за приватизацију 
медија је истекло. Шта ће се дешавати 
са локалним медијима  попут Радио 
Лесковца, који уопште нису ни ушли у 
процес приватизације?

СМ: Колико сам ја обавештен, Радио 
Лесковац није ни могао да буде објављен од 
стране Агенције за приватизацију и да буде 
понуђен на продају зато што је Агенција 
за приватизацију на основу извештаја које 
су они доставили утврдила да су у таквом 
минусу и са губицима да, напросто,  постоји 
значајан негативан капитал који онемогућује 
продају тог предузећа. Колико  знам, ту је 
започет и процес гашења  о чему је говорио 
и бивши директор.

Оно што желим да кажем, да што се 
тиче осталих медија, када говорим о ових 
50 медија који су оглашени, они сада улазе 
у процес бесплатне поделе акција, изузев 
ТАНЈУГ-а за који сте већ обавештени да, на 
основу закона, се гаси у наредном периоду и 
он ће бити обрисан из регистра како медија, 
тако и Агенције за привредне регистре.

Међутим, оно што мислим да је 
претходни врло битан корак да се што пре 
разреши несагласје између Министарства 

привреде и Министарства културе и 
информисања са једне стране и Агенције за 
приватизацију у погледу бесплатне поделе 
акција у РТВ Врање, с обзиром да тај случај 
улази у, слободно могу рећи, десету недељу 
од када се закомпликовао и где имамо један 
значајан губитак времена који се не тиче 
само РТВ Врање, него целокупног процеса 
бесплатног подела акција. Тумачење,  које у 
пракси примењује Агенција за приватизацију,  
спречава, заправо, и оне друге медије који 
чекају у реду да крену путем РТВ Врања. При 
том мислим на РТВ Смедерево, ТВ Тутин, 
РТВ Бор, затим Ковачица, па РТВ Прешево... 
То су медији који нису објављени од стране 
Агенције за приватизацију већ су на основу 
закона кренули овим другим путем, одмах на 
бесплатну поделу акција. Међутим, просто 
невероватно звучи да су они кренули тим 
путем још у јулу месецу, а да ево сада у 
новембру тај процес још увек није завршен.

То је кратка слика како ствари тренутно 
изгледају. Министарство ће се максимално 
трудити да се откочи тај процес и да се Радио 
телевизија Врање и остали медији, који 
требају да регулишу своју будућу власничку 
структуру бесплатном поделом акција, да се 
то што пре разреши и да, заправо, од почетка 
2004. године имамо дијаметрално супротну 
ситуацију у промени власничке структуре 
него што је то било раније.

ННР: Да ли постоји некакав рок за 
гашење сигнала осталих медија, односно 
престанка излажења штампаних медија 
који нису приватизовани?

СМ: То је сада све у рукама Агенције за 
приватизацију. Враћам се поново на случај 
РТВ Врање. Да би се  тај процес откочио 
неопходно је да се позитивно реши случај 
РТВ Врање, а да се онда од случаја до 
случаја иде и да се види колико је такозваних 
уделичара показало интерес и стекло могуће 
право да постану сувласници тог медија. И 

да се, онда,  тај процес правно оконча унутар 
Агенције за приватизацију.

Међутим, све док се не распетља случај 
РТВ Врање ми не можемо да очекујемо да 
ће и остали медији бити регулисани и да ће 
имати нову власничку структуру.

ГАШЕЊЕ

Што се тиче самог чина гашења, 
знате шта, они медији за које се утврди 
да не постоји интерес нити има правних 
могућности да запослени постану уделичари, 
они ће, наравно, у регулисању законским 
роковима бити избрисани из регистра медија 
и напросто угашени. Али, кажем,  то је већ 
у домену Агенције за приватизацију која 
мора да се сада у овој фази фокусира на тај 
аспект приче.

ННР: Шта са људима који, конкретно 
у Радио  Лесковц , и да ље раде, а да при 
том од јула месеца нису примили плату? 
Да ли је то на било који начин регулисано 
и коме они могу да се обрате?

СМ: То није у домену Министарства 
културе и информисања. Ми смо тачно 
дефинисали Законом о јавном информисању 
које су наше ингеренције. То је нешто што се 
тиче локалне самоуправе као оснивача тог 
медија и они морају да нађу најбоље решење 
за тај проблем.

РАДИО МЕДВЕЂУ КУПИЛИ 
ЗАПОСЛЕНИ

Радио Медвеђа је, веровала или не, у 
последњем тренутку последњег дана, значи 
30. октобра продата конзорцијуму четворо 
запослених из тог медија. И то је 36. медиј 
који је продат и који је променио власничку 
структуру од 50 медија који су оглашени од 
стране Агенције за приватизацију 1. јула 
након измена Закона о јавном информисању 
и медијима. Мени је посебно драго што је 
Медвеђа и запослени који су у овом радију 
радили и радиће нашли снаге да су били 
довољно храбри да се упусте у такав један 
подухват. Они су постали и постаће власници, 
када се, наравно, заврши сва та неопходна 
папиролигија и на тај начин ми имамо једини 
пример од ових 36 медија да су сами радници 
организовани између себе у конзорцијум 
преузели фирму, чиме су избегли најгори 
могући сценарио, а то је гашење и брисање из 
регистра. У њиховој фирми није било никога 
ко би,  по критеријумима за бесплатну поделу 
акција,  мога да добије те акције.

Разговарала Љиљана Стојановић

САША МИРКОВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЗА НОВУ НАШУ РЕЧ

ГАШЕЊЕ МЕДИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
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- Секретар Независног удружења 
новинара Србије (НУНС) Светозар 
Раковић рекао је за Нову Нашу реч 
да ће запослени у медијима који нису 
приватизовани, и који су, по закону, 
требало да престану да постоје 31. 
октобра , “платити цех  добрим делом 
туђе кривице”.

ННР: Каква су искуства у ових девет 
месеци расписивања медијских конкурса и 
колико је то, уопште, било квалитетно?

Раковић: Недавно је на конференцији 
у Београду Медијска коалиција, у којој су 
Независно удружење новинара Србије, 
Удружење новинара Србије, Асоцијација 
независних електронских медија, Асоцијација 
локалних издавача Локалпрес и Независно 
друштво новинара Војводине, представила 
свој заједнички мониторинг „Девет месеци 
пројектног финансирања у Србији“. Заправо, 
сам извештај који је рађен у оквиру пројекта 
који финансира британска амбасада садржи 
темељне податке о шест месеци, дакле од 1. 
априла до краја октобра месеца. Међутим, 
ми смо пратили прва три месеца, тако да 
смо дали збирне податке. Генерално може да 
се каже да је правац добар, дакле пројектно 
финансирање као систем полако заживљава, 
али је пракса оптерећена бројним проблемима, 
недореченостима законских решења, дилемама 
које из тога произилазе, дилемама које се рађају 
због неких непредвиђених нових ситуација које 
су се догодиле. На пример, рок за приватизацију 
медија законом је био орочен до 1. јула, али 
је то продужено до краја октобра, тако да је 
то родило неке дилеме у пракси, неки медији 
који су били у процесу приватизације, а нису 
приватизовани, да ли имају или немају право 
да учествују у пројектном финансирању... Било 
је бројних дилема такве врсте, али субјективне 
грешке се могу свести на неке, по нашој оцени, 
очигледно намерне и своде се на то да поједине 
локалне самоуправе не желе да испусте утицај 
на избор, односно селекцију медија које хоће да 
подрже, односно фаворизују поједине медије, 

невезано да ли је реч о недавно приватизованим 
или приватним медијима и те навике очигледно 
покушавају да увију у обланду поштовања 
нових законских услова. Наравно да им то 
често није успевало.

Став медијске коалиције који смо у пракси 
демонстрирали је да упозоримо локалне 
самоуправе када смо у пракси приметили 
очигледну законску нерегуларност у конкурсима 
у јавним позивима медијима да конкуришу 
пројектима. Тада смо упозоравали шта мора да 
се исправи, да су ти конкурси незаконити због 
тих недостатака. Морам рећи, од неких стотинак 
расписаних конкурса до данас у Србији, да смо 
забележили 36 таквих конкурса и упозорили оне 
локалне самоуправе које су расписале спорне 
конкурсе на те незаконитости. У половини 
случајева локалне самоуправе су исправиле 
те конкурсе, довеле их у ред, а тамо где нису 
прихватиле наше упозорење и где су остале 
при свом коалиција није ни делегирала чланове 
комисије. Дакле, те локалне комисије су донеле 
одлуке на споран начин са становишта закона, 
али медијска коалиција није та која треба да те 
конкурсе оспори пред Управним судом, то раде 
заинтересоване стране, конкретно медијске 
куће које су незадовољне таквим процедурама. 
Имамо податке да су поједине медијске куће у 
неким локалним срединама покренуле управне 
спорове, али још ниједан случај није решен. 
Верујемо да ће у управним споровима да се 
установе незаконитости и да ће се донети 
одлуке да су ти конкурси незаконити. 

О последицама не могу рећи ништа, зато 
што смо из разговора са представницима 
Министарства финансија и Министарства 
културе на тој конференцији када смо говорили 
о проблемима, сазнали да санкције постоје, 
али су оне индиректне. Оне су, заправо, у 
надлежности буџетских инспекција. Знамо да 
буџетске инспекције ионако имају превише 
посла, тако да у овој првој години очекујемо 
да ће се евидентирати ти проблеми, бар до сада 
немамо сазнања да су то урадиле. Надамо се и 
тада смо то нагласили да се мора размишљати 
да се изменама Правилника о финансирању 
медијских пројеката он доради. Министарству 

ћемо до краја године лично доставити неке 
предлоге. Очекујемо да се тим правилником 
регулишу мало видљивије и јасније могуће 
санкције према локалним самоуправама за 
незаконитост конкурса.

ПОСТУПАК

Оно што је такође очигледно, кад су у 
питању недоследности и неке неправилности 
у тим конкурсима, су нетранспарентност 
целог поступка. Веома често се конкурси 
објаве на сајтовима локалних самоуправа и у 
једном гласилу, али је очигледно да се често 
покушава да се то сведе на некакав минимум 
транспарентности, односно да се објави оглас 
у неком гласилу које и нема неки тржишни 
утицај и утицај на јавно мњење и да се испуни 
само форма. У већини случајева поступак 
јесте транспарентан, води се рачуна да то буде 
јавни медиј који је ширег утицаја, да би сви 
заинтересовани медији били укључени у целу 
процедуру конкурисања.

Спорних момената има и у начину 
формирања независних комисија, како 
то закон и правилник налажу и које 
треба да буду састављене од медијских 
експерата, професионалаца новинара, дакле 
представника медијских новинских удружења 
и индивидуалних економских експерата. То се 
злоупотребљава на тај начин што се за чланове 
комисија именују лица која немају у својим 
биографијама доказе да се ради о ваљаним и 
компетентним медијским стручњацима. Било 
је неких случајева да су то чак представници 
локалних администрација који немају додирних 
тачака са медијском причом. У два случаја смо 
имали и кршење закона кад је у питању орган 
који је расписао конкурс, а који је испоштовао 
целу процедуру и који је на крају образложени 
предлог комисије игнорисао и доделио средства 
по неким својим критеријумима. У оба случаја 
реч је о председницима општина. Упозорили 
смо и да се касни са конкурсима. У задњих 
петнаестак дана у јеку је талас нових конкурса 
у неким самоуправама које их до сада нису 
расписивале. Можемо да судимо да је реч 
о ненамерним грешкама. Наиме, поједине 
општине су мање финансијски моћне и касно су 
схватиле своју обавезу да морају да у овој години 
распишу такве конкурсе и да суфинансира јавни 
интерес у јавном информисању. Онда су касније 
успели нека средства да издвоје, то су скромни 
износи, реч је о, у појединим случајевима, пар 
стотина хиљада динара. Морамо да имамо 
разумевања за то, али смо скренули пажњу 
Министарству културе и сталној конференцији 
градова и општина као партнеру у организацији 
ове конференције да би требало правовремено 
да подсете све локалне самоуправе да следеће 
године на време програмским буџетима које 
морају да усвоје пре краја ове године, планирају 
средства за суфинансирање јавног интереса у 
медијима.

Очекујемо да ће идуће године сви ови 
конкурси бити расписани до краја марта, 
евентуално априла. Јасно је и због чега, да би 
медији имали времена да реализују те своје 
медијске пројекте и да они буду заиста у духу 
јавног интереса. Ових дана су расписани 
конкурси, а њихова процедура реализације мора 

СЕКРЕТАР НУНСА СВЕТОЗАР РАКОВИЋ ЗА НОВУ НАШУ РЕЧ

ГРЕШКЕ  НАМЕРНЕ
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У последње три године локална 
самоуправа је уложила значајна средства у 
печењевачку основну школу „Вук Караџић“, 
која има 11 истурених одељења, а једно од 
њих је и четворогодишња школа у Чекмину. У 
постављење металне ограде око школе уложено 
је 3 милиона динара.

Изградња ограде око школског комплекса 
пример је одличне сарадње локалне самоуправе, 
односно Агенције за локални економски развој 
(АЛЕР), месне заједнице Чекмин и школе. 
Заједничким средствима АЛЕР-а и месне 
заједнице реализована је прва фаза пројекта која 
обухвата изградњу заштитне ограде металне 
конкструкције, као и улазну металну капију у 
дворише школе. Део ограде који је постављен 
паралелно уз локални пут, удаљен шест метара 
од пута, представља потпорни зид са чије је 
горње стране насипана земља и дебео слој 

речног шљунка до нивоа пута. На тај начин је 
створена основа за изградњу паркинг плаца у 
будућности, рекао је градоначелник Лесковца 
Горан Цветановић.

Радове на постављању ограде извела је 
фирма „Конструктива“ из Београда.

Након ове, следи друга фаза пројекта која 
подразумева уређење школског комплекса 
и енергетску санацију зграде, што обухвата 
замену столарије, термичку изолацију зидова 
и уређење фасаде. У плану је и замена 
досадашњег неефикасног система грејања, 
односно избацивање пећи на чврсто гориво и 
увођење централног грејања. Ови радови биће 
завршени до краја 2015. године, а финансираће 
се  50 посто из градског буџета, 50 посто из 
средстава месне заједнице, преко АЛЕР-а.

Директор ОШ „Вук Караџић“ у Печењевцу 
Славиша Николић говорио је о ономе што је 

урађено у протеклих годину дана на подручју 
које покрива ова школа. У Разгојни је саграђена 
мини фискултурана сала. У Печењевцу су у 
току радови на санацији санитарног чвора у 
вредноси од милион 733 хиљаде динара. И на 
томе се неће стати, најавио је он. Преко АЛЕР-а 
столарија ће бити замењена и у печењевачкој 
школи до краја ове године.

Школу  у Чекмину похађа 25 ученика од 
првог до четвртог разреда. Иначе, Чекмин 
важи за најбогатије село на територји града. 
Како је рекао председник месне заједнице 
Милан Митровић, на рачуну месне заједнице 
тренутно је 11 милиона динара. Градоначелник 
Цветановић је обећао да ће град финансијски 
помагати управо овакве месне заједнице које 
саме покажу иницијативу и одвоје средства за 
нове инвестиције.

С. П.

ОГРАЂЕНА ШКОЛА, ДО КРАЈА ГОДИНЕ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

бити завршена до краја ове године. Јасно је да 
је реч о неком периоду од месец до месец ипо 
дана у коме треба да се обаве све активности 
везане за тај медијски пројекат. Ту објективно 
не можемо очекивати неке велике резултате, 
него неке површне пројекте и оно што називамо 
ненамеским трошењем буџетских средстава.

МЕДИЈИ

ННР: С друге стране, како су се медији 
снашли у овој причи и да ли су у стању да 
напишу квалитетне медијске пројекте?

Раковић: Медији се такође нису најбоље 
снашли. Ми смо претходних година, као 
коалиција још у време доношења медијске 
стратегије, организовали као удружење, некада 
заједно, некада појединачно, разне  радонице 
за едукацију за писање медијских пројеката. 
Радиле су то и друге организације и друштва, 
радили су и страни донатори и стално смо 
потенцирали и понављали код медија да очекују 
медијски закон који ће бити такав и да се 
припремају. На жалост, стара је пракса да се у 
последњем тренутку сете тих својих обавеза, 
тако да генерално нисмо задовољни квалитетом 
медијских пројеката. Наравно, част изузецима. 
Кад су они у питању тачно се види да је реч 
о медијима који већ имају добро искуство у 
писању пројеката, јер су раније, за разлику од 
сада код локлане самоуправе, они конкурисали 
код других страних донатора. Тако да је реч о 
сериозним пројектима, али је то мали проценат. 
Сад смо и на тој конференцији скренули пажњу 
и позвали медије да се припреме и да би идуће 
године требало очекивати далеко већи степен 
квалитета у просеку. Очекујемо и упозорили 
смо да је ова година протекла на неки начин, 
то није био званични апел, али смо на медијској 
коалицији говорили да би чланови комисије 
требало да у овој првој, прелазној години на 
неки начин мало ревитализију критеријуме, 
мало ублаже своју оштрицу у вредновању 
пројеката управо због овога што говорим.

Медији се нису на време припремили, а 
добар део кривице за то не сносе само медији 
него и локалне самоуправе, односно држава. 
Наиме, држава је и као законодавац и као 
неко ко суфинансира јавни интерес, такође 
била у обавези да едукује, ако ништа друго, 
барем  администрацију, односно стручне 
службе које спроводе конкурсне процедуре, 

а они то нису урадили. Тако да се ниједна од 
страна директних учесника у овој конкурсној 
процедури није снашла. Има много проблема 
незнања, много површног рада и самим тим су 
и чланови комисије извештавајући о квалитету 
обавештавали нас да су пројекти углавном јако 
лоши.

РОК

ННР: Прошао је крај октобра који је 
орочен за завршетак процеса приватизације. 
Шта се дешава са оном обавезом о - или 
приватизацији или гашења медија који нису 
приватизовани?

Раковић: На жалост, ту имамо проблеме 
за које се веровало да ће  бити решени. Имамо 
ситуацију која је изазвана примером телевизије 
Врање. Знате и сами да је законска процедура 
врло јасна кад је цео процес приватизације 
прописивала, а параграфи кажу да уколико 
нема заинтересованих купаца, на крају се 
медији као бесплатно власништво преносе 
на запослене. У случају ТВ Врање се први 
пут догодило да се уз сагласност оснивача, 
а није био заинтересованих, да су запослени 
требали да постану власници телевизије. 
Међутим, догодио се тај проблем који није на 
време, да тако кажем, симулиран у надлежним 
институцијама, па је Агенција за приватизацију 
дала једно мишљење, да њима припада 
трећина вредности капитала, а да остало 
остаје у власништву агенције које је, заправо, 
државни власник. То тумачење је нама потпуно 
неприхватљиво зато што се онда губи смисао 
целог процеса обавезности приватизације. 
Ако би држава остала већински сувласник 
у медијима, онда се цео систем пројкетног 
финансирања доводи у питање, јер ћемо и даље 
имати државне медије. Министарство културе 
такође има став да тако не може да буде, него 
се мора пренети власништво запосленима. 
Очекујемо да се тај проблем реши, а поводом 
примера тв Врање чека се и судбина решавања 
још неких регионалних телевизија, као што је тв 
Бор и још неке медијске куће које не знају шта 
ће се догодити и каква ће бити њихова судбина. 
Помиње се, чак, и ликвидација тих предузећа.

ННР: С друге стране имамо медије попут 
Радио Лесковца и Радио Медвеђе,који нису 
ушли у процедуру и који су, практично, по 
слову закона 31. требало да буду ликвидирани. 

Поставља се и једно социјално питање. Наше 
колеге новинари су радили у тим медијима 
од јуна до 31. октобра и њима ништа није 
плаћено, није им уплаћен порез, доприноси... 
Шта ће бити са тим људима и барем са тим 
периодом док су радили?

Раковић:: Кад смо комуницирали тим 
поводима са људима надлежних министарстава, 
имамо једну врло нејасну причу о 
надлежностима и одговорностима. Превасходно 
Министарство културе и информисања сматра 
да је добар део те приче, заправо, у надлежности 
Министарства финансија. У Министарству 
финансија кажу да немају везе са тиме, него је 
то на Агенцији за приватизацију. Агенција се 
позива на Министарство привреде, које враћа 
ствар у двориште Министарства културе и 
информисања. Као што сам већ рекао, није на 
време симулирана могућност да се појаве такви 
проблеми и да је сад потпуно нејасно кад су се те 
непредвиђене ствари догодиле. У случају Радио 
Лесковца процена вредности је била знатно 
нижа од финансијског минуса у пословању. По 
слову закона, не само у јавном информисању, 
него и Закона о стечају, у тим ситуацијама се, 
када предузеће испуни услове иде у стечајну 
процедуру, а касније чак и у ликвидацију. Ту 
нема говора о могућности приватизације, али, с 
друге стране, бојим се да у овом случају постоји 
и одговорност оснивача, који је био дужан да на 
време, а то је био крај прошле године, достави 
докуменатцију о, између осталог, и процењеној 
вредности медија чији су оснивачи. Многе 
локалне самоуправе то нису урадиле. Има се 
утисак да неке то нису урадиле ни намерно, не 
из незнања, него зато што су очекивали да ће 
поново бити неке политичке изузетности, као 
што је било 2005/6. године, када су уредбама 
Владе стопирани процеси приватизације у 
неким медијским кућама. Очигледно да су и 
сада очекивали тако нешто,  али се то, изгледа, 
неће догодити. Зато се бојим да ће те наше 
колеге платити цех добрим делом туђе кривице, 
иако, с друге стране, морамо признати да се ни 
они нису најбоље снашли, нису се на време 
распитивали, обавештавали о могућим оваквим 
последицама и да би правовремено реаговали, 
да би им, на крају крајева, и медијска заједница 
помогла да се нешто догоди и одвије у неком 
другом правцу.

Разговарала Љиљана Стојановић

Чекмин, најбогатије село на територији града



Нова наша реч 7

-У ванредним ситуацијама, којих је претходних година било доста, ви 
сте увек био први и незамењив део свих спасилачких екипа. Ви ризикујете 
своје животе спасавајући људе и имовину, и зато сте ви хероји и понос 
и нашег града, и наше земље. Преко 1.000 сати у акцијама спашавања, 
колико је лесковачка ватрогасна чета имала током ове године, говори да је 
реч о одговорном, тешком и стресном послу. То указује да су ватрогасно 
спасилачке јединице међу најважнијима у Сектору за варнедне ситуације, 
и зато је неопходно стално улагање и унпређење рада ове јединице. 
Нови закон унапредиће ваш рад, јер ћете се од наредне године наћи 
под директном ингеренцијом Владе Србије, рекао је градоначелник 
Лесковца Горан Цветановић на пријему за представнике Ватрогасно 
спасилачког батаљона, поводом 7. новембра, Дана заштите од пожара.

Сарадња локалне самоуправе и Ватрогасно спасилачког батаљона 
је на завидном нивоу. Град је 2013. године овој бригади поклонио 
ормариће за смештај униформи, у вредноси од 186 хиљада динара, 
2014. професионални апарат за прање ватрогасних возила, у вредности 
од 241.000 динара. У текућој години из буџета ће бити издвојено 
300.000 динара за потребе Ватрогасно спасилачког батаљона, обећао 
је Цветановић. 

Начелник Окружног штаба за ванредне ситуације Миодраг 
Марјановић рекао је да ће Ватрогасно спасилачком батаљону ове године 
бити потребно 20 напртњача које ватрогасци користе за гашење пољских 
пожара, на чему ће бити утрошена средства из градског буџета.

Од 1. јануара Сектор за ванредне ситуације неће бити више у оквиру  
Министарства унутрашњих послова, објединиће се са Канцеларијом за 
обнову за развој и биће формирана Дирекција за управљање ризицима 
и ванредним ситуацијама на нивоу Републике Србије.

-Добијамо много већи обим послова и ингеренције јер се бавимо 
проблемима превенције, односно онога што у миру требамо да урадимо 
да не би дошло до несреће и бавимо се проблемом одговора на ризик. 
Ватрогасно спасилачке јединице, јединице цивилне заштите, предузећа и 
организације који су опремљени и оспособљени за деловање у ванредним 
ситуацијама и Канцеларија за обнову и развој, деловаће јединствено. 
Завршава се јавна расправа о Закону о управљању ризицима, у току 

новембра ће се он наћи пред Владом и Скупштином, именоваће се 
директор Агенције, који је у обавези да у року од месец дана направи 
нову систематизацију, рекао је Марјановић. 

Ступањем на снагу новог закона у Сектору за ванредне ситуације 
остаће исти број запослених, отпуштања неће бити, јер Ватрогасно 
спасилачка бригада има 20 до 30 посто ватрогасаца мање него што би 
требало. Значи, потреба за новим запошљавањем постоји, али је оно за 
сада стопирано, па ће све зависити од даље политике Владе. 

У 2015. години Ватрогасно спасилачка бригада имала је укупно 879 
интервеција, док их је 2012. године, која се узима као репер, било 1.637. 

-Ова година је стандардна, што се тиче броја интервенција, док их 
је прошле године било мање од 800. Број интервенција највише зависи 
од временских услова, ако је година као прошла кишна, онда је велики 
број интервенција црпљења воде, ако је лето сушно, онда је највише 
интервенција на отвореном простору.  У овој години није било искакања, 
рекао је командант Ватрогасно спасилачке бригаде Ненад Симић.

С. Петровић

ОД НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ПОД ИНГЕРЕНЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ

У току је измештање инсталација и реконструкција дела водоводне 
мреже у зони кружне раскрснице улице Нишке и булевара Николе 
Пашића у дужини од 105 метара и измештање канализационе мреже у 
дужини од око 50 метара. Вредност уговора је око 5 милиона 250 хиљада 
динара, а извођач радова је „Пословност“ доо Ниш. Рок за извођење 
радова је 30 дана.

Ову локацију, као и још неколико градилишта, обишао је 
градоначелник Лесковца Горан Цветановић са сарадницима.

Иначе, на овој расксници укрштају се државни пут другог реда А са 
градском саобраћајницом и, по извештају саобраћајне полиције, овде је 

било више саобраћајних незгода у односу на осталу територију града. 
Управо због тога, изграђена је кружна раскрсница у оквиру периодичног 
одржавања државних путева, уз помоћ надлежног министарства и 
„Путева“ Србије.

Још једно градилиште, које је обишао градоначелник Цветановић, је 
улица 28. марта, где се изводе радови на појачаном одржавању. Вредност 
уговора је око 27 милиона 430 хиљада динара, и то је највећи пројекат у 
2015. години из области периодичног одржавања на територији града. 
Извођач радова је „Маки пласт“ из Тогочевца. Дужина саобраћајнице је 
650 метара. У оквиру овог пројекта предвиђени су радови на појачаном 
одржавању коловоза и тротоара, на решавању одводњавања, као и на 
постављању нове саобраћајне сигнализације и опреме. Рок за завршетак 
радова је 60 календарских дана.

У току су и радови на појачаном одржавању улице Бабичког 
одреда – 2, у центру града. Вредност уговора је 3 милиона 500 хиљада 
динара, а извођач радова, „Водоградња“ доо из Пуковца, има обавезу 
да радове заврши за 30 календарских дана. Пројектом је предвиђено 
појачано одржавање градске саобраћајнице у дужини од око 350 метара: 
рушење бетона и асфалта на делу тротоара, нивелисање шахт поклопца и 
водоводних капа, скидање слоја асфалта глодалицом, израда равнавајућег 
и хабајућег слоја. У овој улици живине светиљке замењене су светиљкама 
у лед технологији.

У току 2015. године настављени су радови на уређењу храма 
Светог Сименона Мироточивог у Дубочици. Уговор са извођачем, АД 
„Стандард“, закључен је између АЛЕР-а и Црквене општине Лесковац  
3. новембра текуће године и односи се на извођење електро радова и 
радова на унутрашњем малтерисању храма. Предрачунска вредност 
радова, који треба да буду завршени за 70 календарских дана, а најкасније 
до 11. јануара 2016, је 5 милиона динара. Тиме ће се, након 10 година 
изградње, створити  услови да црква и верници у потпуности користе 
овај објекат током целе године.

С . П.

Радови на уређењу инфраструктуре у граду

Пријем поводом Дана заштите од пожара

ЛЕПО ВРЕМЕ ПОГОДУЈЕ ГРАДИТЕЉИМА



Нова наша реч8

- Све што смо заједно уредили 
у претхоне три годне могао бих 
да поделим на неколико периода – 
период преузимања одговорности, 
сагледавања ситуације, суочавања са 
реалним стањем у градском буџету и 
са великим наслеђеним проблемима, 
период стабилизације и консолидације 
током 2013. и 2014. године, и период 
интензивне изградње инфраструктуре 
како у граду тако и у 144 насељена 
места на територији града, рекао 
је градоначелник Лесковца Горан 
Цветановић у експозеу поводом три 
година од формирања власти

Шестог новембра 2012. године такозвана 
Спасовданска коалиција, коју су чиниле 
странке окупљене око Српске напредне 
странке, Социјалистичка партија Србије, 
Јединствена Србија, Нова Србија, Демократска 
странка Србије, Уједињени региони Србије,  
Социладемократска партија Србије, Покрет 
социјалиста, Покрет снага Србије и Активна 
Србија, преузеле су власт у Лесковцу. Тога дана 
и актуелни градоначелник Горан Цветановић 
преузео је функцију првог човека града. О 
томе шта је све урађено за три године вршења 
власти говорио је градоначелник Лесковца 
Цветановић, на свечаности уприличеној тим 
поводом, којој су присуствовали најближи 
градоначелникови сарадници, директори јавних 
и јавном комуналних предузећа и начелници 
градских управа.

-На данашњи дан пре три године изабран 
сам за градоначелника Лесковца. Било је 
то по други пут у мојој каријери. Морам 
признати да сам у том тренутку имао велику 
трему. Јер није било лако бити на челу града у 
коме владајућу структуру чини једна широка 
коалиција, састављена од великог броја 
странака, великог број утицајних, способних, 
вредних политичара. С друге стране, био је то 
један нови политички изазов. Данас после три 
године, могу рећи да сам срећан јер смо много 
тога постигли, много тога урадили за добробит 
нашег града и наших суграђана. Желим да се 
захвалим свим коалиционим партнерима на 
подршци, сарадњи, разумевању, јер би без њих 
резултати били много мањи него што јесу. Све 
што смо заједно уредили у претходне три годне 
могао бих да поделим на неколико периода – 
период преузимања одговорности, сагледавања 
ситуације, суочавања са реалним стањем у 
градском буџету и са великим наслеђеним 

проблемима, рекао је на почетку свог експозеа 
Горан Цветановић.

Након овог, уследио је период 
стабилизације и консолидације током 2013. и 
2014. године, када је враћан дуг од 2 милијарде 
динара, обезбеђиване су дозволе и потребна 
документација, успостављан је ред у јавним 
финансијама, са поруком упућеном свим 
будућим генерацијама политичара – да се не 
може више радити без дозвола, без пројектне 
документације и мимо тендера, нагласио је 
Цветановић и додао:

-Опозиција нам је замерала што смо 
каснили са редовним одржавањем путева, 
стално потенцирајући да су улице пуне рупа. 
Издржали смо тај притисак јер смо знали да 
нећемо и не смемо радити без тендера и мимо 
закона, како су управо они чинили. Последњих 
годину дана ушли смо у фазу интезивног рада на 
уређењу града, на инфраструтурним пројектима, 
увођењу комуналног реда, побољшавања јавне 
хигијене, али и на предузимању конкретних 
мера у циљу привлачења инвеститора и 
побољшања инвестиционе климе у нашем 
граду. То најбоље илуструје податак да смо 
једана од ретких локалних самоуправа која 
је издвојила значајна новчана средства, 70 
милиона динара, за куповину два објекта – 
фабрике „Синтетика“ и „Југекспрес“ како би 
компаније „Јура“ и „Џинси“ прошириле своје 
капацитете и у њима запослиле нове раднике. 
Данас, када са својим сарадницима обилазим 
терен, осећам огромно задовољство и понос 
када погледам новоизграђене објекте и сетим се 
шта смо све урадили бринући о сваком нашем 
суграђанину који живи у неком од 144 насељена 
места на територији града.-

Цветановић је у наставку експозеа 
побројао бројне инфраструктруне радове 
који су завшени или су у току, говорио је о 
успостављању финансијске дисциплине и 
редовном измиривању обавеза, са циљем да 
се наплата принудним путем и по решењу 
судова сведе на минимум. Градска власт је 
показала и одговорност приликом задуживања, 
што се нарочито односи на висину камата и 
уштеда по том основу. Локална самоуправа је 
показала да може да буде одговорна, рационална 
и штедљива, што је резултирало побољшањем 
наплате изворних прихода и стабилизацијом 
јавних прихода.

-Као власт која стоји иза својих речи, а 
увек сам говорио да је запошљавање наших 
грађана приоритет, рећи ћу да смо до сада  
имали одличну подршку републичке владе. 
У прилог наведеном могу да кажем и то да 
је граду у виду трансфера из републичког 

буџета од децембра 2014. године до октобра 
ове године уплаћено 200 милиона динара, по 
чему је Лесковац други град у Србији, истакао 
је Цветановић.

Цветановић се посебно осврнуо на 
активности Дирекције за урбанизам и изградњу 
у протеклом трогодишњме периоду, као и 
активностима које је локална власт спровела 
преко Агенције за локални економски развој 
на инфраструктурном уређењу града, али и 
свих месних заједница које припадају градској 
територији.

Говорећи о раду јавних и јавно комуналних 
предузећа, посебне похвале Цветановић 
је упутио ЈКП „Топлана“, истакао је да је 
позитивне помаке у пословању направио и ЈКП 
„Водовод“. У претходне три године урађено је 
доста на побољшању јавне хигијене у граду, 
а циљ је да се у потпуности опреми  ЈКП 
„Комуналац“ како би био технички спреман 
да обавља послове побољшања јавне хигијене 
у граду.

У свом експозеу градоначелник Лесковца 
осврнуо се и на постигнуте резултате у области 
образовања, здравства, социјалне заштите, 
културе, али и на то шта је град урадио у 
циљу пружања подстицаја пољопривредним 
произвођачима. Он је побројао и инвестиције 
чија је реализација у плану.

-И све ово набрајање могло би потрајати 
још јер постоји још много ствари које смо 
урадили у претходних неколико година што 
наши претходници никада нису ни помислили 
да би се могло урадити. Оно што је важно и чиме 
бих завршио данашње излагање је следеће: све 
што смо радили, што ћемо урадити и за шта 
се трудимо, урадили смо заједно, поштујући 
законе и плаћајући обавезе  на време. То је 
модел понашања који сваку локалну власт чини 
успешном или не. Надам се да су суграђани 
препознали наш труд и залагање. Да ли имамо 
њихову подршку за све што чинимо и што ћемо 
чинити проверићемо на изборима. 

Једино је важно да смо радили из љубави 
према Лесковцу, најбоље што смо могли, знали 
и умели, рекао је градоначелник Лесковца Горан 
Цветановић.

Соња Петровић

ДОМАЋИНСКО ВОЂЕЊЕ ГРАДА

ЗАХВАЛНИЦЕ И ПОКЛОНИ

Поводом трогодишњице коалиције 
на власти у Лесковцу на свечаној седници 
уручене су захвалнице и поклони, мобилни 
телефони које је град добио од „Телекома“, 
сарадницима градоначелника, директорима 
јавних предузећа, начелницима градских 
управа и председницима месних заједница.

Захвалницу и поклон су добили: директор 
ЈКП „Топлана“ Небојша Крстић, начелник 
Градске управе за привреду и пољопривреду 
Бобан Соколовић, председник месне заједни-
це Чекмин Милан Митровић, сарадница гра-
доначелника Александра Миљковић, на че-
лник Градске управе за финансије Далибор 
Тричковић, начилница Градске управе за 
дру штвене делатности Сузана Станковић 
Илић, начелница Градске управе за заштиту 
животне средине Бобана Стошић, директор 
Дирекције за урбанизам и изградњу Миленко 
Миленковић, директор Агенције за локални 
економски развој Бојан Тојага и Перица Га-
вриловић, возач градоначелника.

Обележена трогодишњица владајуће коалиције у Лесковцу
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Председник општине Власотинце  Зоран Тодоровић најавио  је 
израду пројекта вертикалне и хоризонталне сигнализације за цео град и 
израду студије оправданости постојања паркинг сервиса у власотиначкој 
општини.

Ови пројекти финансираће се из наменских средстава, односно  
оног дела прихода који локалној самоуправи остаје од наплаћених 
саобраћајних казни на територији општине.

”Ми тренутно у буџету имамо око пет милиона динара наменских 
средстава. Од тих пара 50% иде за опремање полицијске станице у 
Власотинцу. Расписали смо тендер за набавку једног теренског возила 
и компјутерске опреме за ову станицу. Других 50% мора да се утроши 
на инфраструктирне пројекте“,  објашњава Тодоровић.

Тако ће се ове године финансирати израда пројеката и студија, а 
од наменских средстава у овој области наредне године требало би да 
се релазијују поменути пројекти, додао је Тодоровић.

На теренима фудбалске „јужне пруге” узаврела ситуација. На челној 
позицији налазе се три екипе са по 26 освојених бодова на само два 
кола пре краја јесење сезоне. Тренутни поредак је следећи: Лужница 
из Бабушнице, Младост из Медошевца и Власина из Власотинца.Која 
ће екипа прва проћи кроз циљ и пресећи победничку траку  тешко је 
рећи, мада има и оних који то знају. А, знали су  то они и много година 
уназад,  јер су, управо они режисери свих (не)фудбалских догађања, који 
су годинама потресали југ Србије. Тада, у то време знало се ко може и 
колико може,  у његовој руци била је погача, а и нож. 

Данас, када се живи у неком, потпуно другојачијем фудбалском 
времену, изашле су на видело многе искомплексиране  личности који 
би да владају и да буду богови. Да се питају, да наређују и да пресуђују. 
Без суда и без права на одбрану. Јер, они су власт, они су ти који могу 
све  и знају све. Али заборавише  да је умро друг Тито. И да њега нема 
више. Прва фудбалска лопта у Власотинце стигла је давне 1920.године, 
и за њом се на легендарној фудбалској „Росуљи” јури пуни 95 година. 
Еј, 95 година, живота и рада, десет генерација, на стотине играча. А, 
тим, не свим, већ појединим, фудбалски моћницима смета та и таква 
фудбалска Власина. Хтели би да је униште и урнишу. Пре, само две године 
свим свим оружјем  и најнижим страстима пуцало се у играче Власине 
у Лебану у мечу са Раданом, када су просто били пострељани у 118. 
минуту игре од стране судије, а све у режији фудбалских богова, који, 
не трепнувши, рекоше: „Морало је тако бити”. И, тако Радан из Лебана 
експресно после округа стиже на српсколигашке терене фудбалског 
„Истока”.

Изгледа, да се, попут државног медија, који врви од репризних 
серија на свом програму, спрема и ради на томе да се Власина опет 

заустави. По истом сценарију и од истог човека, пардон, истих људи. 
Нећемо  о именима, препознаће се он(и) сам(и).

- Нема смисла шта нам се ради.  На гостовању у  Бобишту били 
смо просто урнисани од стране делилаца фудбалске (не)правде. А 
противник тотално немоћан, али судије су биле моћне и силне. И, 
(не)праведне. Не могу да разумем комесара за делегирање, Предрага 
Цветковића, да овај сусрет воде судије из практично истог места. То 
нешто говори, и ту нешто опасно смрди - огорчено вели спортски 
директор Власине, Никола Гарчић, који је имао блиставу друголигашку 
каријеру у дресу Младог радника из Пожаревца.

У власотиначком зонашу нису ни најмање задовољни арбитражом  на 
два овојесења  меча у Власотинцу против Врањске бање и Лужнице, када 
су се нишке судије Милош Пејчиновић и Оливер Николић својски трудили 
да Власина не дође до победе. Силно су наваљивали за потребе  „опасне 
стране”, јер „тако бити мора” и не желе и не смеју да им се замерају. 
Да ли то значи да се на фудбалску сцену враћа  време криминогених и 
опасних људи, који лако потежу ону, опасну ствар. Тешко свима нама, 
ако је то тако.

Властимир Стаменковић

ФУДБАЛ
Избори у ССОС Власотинце

ИГОР КОЦИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Стручна струковна организација судија при ФСО Власотинце 

одржала је изборну Скупштину, на којој је дошло до значајних  промена. 
Тако је једногласно за првог човека судијске организације при ФСО 
Власотинце изабран Игор Коцић, који тренутно као главни судија дели 
фудбалску правду  на суперлигашким теренима фудбалске Србије. У 
многим фудбалским срединама бесни прави рат око самих избори. 
Неки би тамо да остану вечно, а појединци би хтели мимо прописа 
и процедура. Тога није било у власотиначкој судијској организацији. 
На крајње демократски начин одржана је Изборна скупштина судија.

- Први и основни задатак нам је формирање ,,Школе суђења”, и 
то ћемо учинити врло брзо, јер желимо да новим снагама освежимо 
нашу организацију. Учинићемо и одређене напоре у едукацији свих 
судија кроз пленарне састанке. Постоји  проблем у томе што немамо 
просторију за рад, али очекујемо да ћемо у договору са представницима 
локалне самоуправе и тај проблем решити - рекао нам је новоустоличени 
председник ССОС ФСО Власотинце Игор Коцић.

Поред председника Коцића у Извршном одбору седеће и Горан Т. 
Ђокић, Даница Стојиљковић, Далибор Момчиловић и Горан С. Ђокић. 
Председник Игор Коцић биће делегат за изборну скупштину ФСО 
Власотинце, док ће седмочлану делегацију за Изборну скупштину ССОС 
при ФСЈО чинити: Игор Коцић, Горан Ђокић, Даница Стојиљковић, 
Далибор Момчиловић, Горан С. Ђокић, Милош Стаменковић и Срба 
Терзић.

Властимир Стаменковић

ПРОЈЕКТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ 
И ПАРКИНГ СЕРВИС

Власотинчани питају

КОМЕ СМЕТА ВЛАСИНА?

ВЛАСОТИНАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ФУДБАЛ - Зона “ЈУГ”
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МЕДВЕЂА

ХРАНА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Припадници  3.Центра за обуку,  у сарадњи са Црвеним крстом 

из Медвеђе поделили су ове недеље храну у пет најугроженијих 
породица у селу Стубла .

Ова акција је реализована у оквиру пројекта ‘’Зимница за све’’.
Помоћ је подељена од добровољних прилога војних лица која су 

сакупила  58,5 килограма хране.

Циљ овог пројекта је био пружање помоћи социјално 
најугроженијим породицама са малом децом у селу Стубла, у општини 
Медвеђа.

Поред припадника 3.Центара за обуку, у акцији је учествовао и 
Црвени крст Медвеђе, који је поделио хуманитарну помоћ у основним 
животним намирницама за пет  социјално најугроженије породице 
у селу.

Наредни пројекат цивилно-војне сарадње 3. Центар за обуку 
реализује у селу Црна бара, у општини Власотинце, 24. новембра.

А.С.

СТАЈЊАК ПОБОЉШАВА ПРИНОСЕ
Стајњак треба растурати непосредно пред основну обраду 

земљишта и одмах га треба заорати . на одговарајућу дубину Ђубрење 
стајњаком треба организовати тако да извожење, растурање и заоравање 
буду синхронизовани. Стајњак по парцели растурити што је могуће 
равномерније. Ако се стајњак извезе на парцелу у време када се неће 
заоравати треба га оставити на гомили на крају парцеле и покрити 
слојем земље до времена заоравања. Вредност одмах заораног стајњака, 
после растурања, је 100%; Вредност стајњака заораног 6 сати после 
растурања је 80%; Вредност стајњака заораног 24 сата после растурања 
је 70%; Вредност стајњака заораног 4 дана после растурања је 50%. 
На тешким земљиштима дејство стајњака у просеку траје 4-5 година, 
на иловачама 3-4, а на лаким земљиштима 2-3 године.

Количина стајњака зависи од  квалитета стајњака и захтева 
усева,количине расположивог стајњака на газдинству, од особина 
земљишта и климе.На земљиштима где дуго времена није ђубрено 
органским ђубривима, сиромашним  у хранивима и у хумусу, затим 
на глиновитим и песковитим земљиштима треба ђубрити обилније.  
Стајњак поправља физичке, хемијске и биолошке особине земљишта, 
повољно делује на топлотни режим земљишта до извесне границе 
утиче на  брже загревање земљишта.

Уношењем органских ђубрива у земљиште уносе се и корисни 
микроорганизми. Активирањем ниховог  рада, разградњом, унета 
органска материја се делимично минерализује а из продуката разградње 
се синтетизују нова високомолекуларна органска једињења – хумусне 
материје. Хумус је изузетно значајан у земљишту. Ђубрење органским 
ђубривима има пуно предности. Утиче на  особине земљишта и зато се  
назива регулатором плодности земљишта. Посебно је значајан његов 
утицај на способност земљишта за боље примање и задржавање воде, 
затим утицај на структуру, на водни, ваздушни и топлотни режим. 
Повољни услови омогућавају бољи рад микроорганизама, што опет 
повољно делује на добро усвајање хранљивих елемената. Повољно 
утиче на физичке, хемијске и биолошке процесе земљишта, а преко 
њих и на висину и стабилност приноса гајених биљака. Под утицајем 
стајњака, нарочито свежег, тешка земљишта постају растреситија, 
земљиште се лакше обрађује.

Бобан Станковић, дипл.инг.пољ.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА 
ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу и ове године 
организује припремну наставу из српског језика за упис у средњу 
школу за ученике основних и средњих школа. Наставу за ученике 
осмог разреда држаће професор српског језика и књижевности Јадранка 
Јовић, која је и претходне две године помагала ученицима да се што 
боље припреме за пријемни испит. Колико је то добро одрадила, говори 
податак да је најмањи број поена који је неко од полазника освојио на 
тесту 15 од могућих 18.

Матуранти и средјношколци су добили могућност припрема из 
енглеског језика, где ће им у томе помагати Сунчица Ђорђевић, професор 
енглеског језика и књижевности и мастер англистике. Консултације 
за енглески језик  за средњошколце ће бити сваке среде од 7-14:30, 
значи у току целог радног времена без неког ограничења, а четвртком 
је дан резрервисан за основце којима треба помоћ из енглеског језика.

По речима вд директорке Гордане Ђорђевић циљ је да се омогући 
ученицима да сте што боље припреме, јер библиотека постоји и због 
омладине, те све што ради и ради у њиховом интересу, за њихову 
добробит и бољу будућност.

Бесплатна настава креће у понедељак и трајаће током целе школске 
године. Све информације се могу добити у самој библиотеци.

И.С.

ЧЛАНОВИ СРПСКЕ НАРОДНЕ 
ПАРТИЈЕ ДОБРОВОЉНО ДАЛИ КРВ

Акцијом добровољног давања крви чланови Српске народне 
партије придружили су се акцији коју организује Служба за трансфузију 
крви Опште болнице. До сада је у 36 акција на терену прикупљено 
787 јединица крви. Количине које недостају у овом тренутку су Б 
негативна и АБ негативна, тако да се моле сви они који желе и могу 
да дају крв то и учине у самој Служби за трансфузију крви, сваким 
радним даном до 13:30, а суботом до 10 сати.

Председник ГО СНП Александар Пејчић је рекао да се као 
друштвено и социјално одговорна странка увек одазивамо на овакве 
позиве, а позивамо и све оне установе, појединце, као и странке које 
могу да помогну на овај начин. Докажимо своју хуманост и племенитост 
тако што ћемо на овај наћин помоћи оне најугроженије чланове нашег 
друштва, а то су болесни. И.С.
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„КАМЕН ДРЕВНОГ 
СНЕВАЧА 3“ И 

„ПУСТООД“
Братислав Анђелковић и Небојша Илић 

Илке представили су у Центру за економику 
домаћинства своје уметничко стваралаштво. 

Небојша Илић Илке добитник ја бројних 
домаћих и међународних признања, а 
документарни филм „Пустоод“, који је овом 
приликом приказан, октобра ове године освојио 
је, четврту по реду, награду Бдење Јакова 
Орфелијана у Сремским Карловцима.

На изложби „Камен древног сневача 3“ 
посетиоци су могли да виде најновије радове 
Бате Анђелковића посвећене историји српског 
народа, на тему „Камен древног сневача“. Док је 
Илке први пут гост Центра, ово је трећа Батина 
изложба организована у Центру за економику 
домаћинства.

С. П.

Проф. др Драгомир С. Радовановић 
представио је још једну своју књигу, књигу 
сатире „Сатиричне приче са Хисара“. Као млад 
писац желео је да афирмише себе, али сада жели 
да афирмише и град. Отуда и назив Хисар који је 
симбол Лесковца и такав назив је, у ствари, због 
Лесковца. Зато и постоје „Афоризми са Хисара“, 
„Приче са Хисара“, „Драме са Хисара“, „Роман 
са Хисара“... Признаје и да је хтео да радом 
направи своје духовно брдо испод Хисара, где 
живи. 

„Циљ ми је био да се људи у овим причама 
препознају. Али, намерно пишем у алегорији и 
басни да бих имао одступницу, знамо у каквом 
друштву живимо. Значи, гађам директно, али 
правим одступницу за сваки случај. Уосталом, 
одавно сам написао афоризам „Сатиричаре 
сатиру!“. Мене, вала, неће“ уз осмех каже 
Радовановић.

Говорећи о књизи и писцу, Мирослав 
Здравковић је најпре рекао да Драгомир 
Радовановић за свој рад заслужује Нобелову 
награду. Методичан у приказивању носилаца 
друштвених појава и у позитивној и у 
негативној конотацији, прецизан у исказу и 
непоколебљив у ставу, он је као интелектуалац 
испољио храброст да у овим турбулентним 
условима у свету, Европи и нашој земљи јасно, 
недвосмислено и непоколебљиво критикује све 
оно што није добро. 

Историчар Живан Стојковић сматра да 
књигу требамо прочитати зато што је професор 
Радовановић један од оних аутора који не 
дозвољавају да било који догађај у нашој земљи 
и савременом свету буде необрађен са аспекта 
сатире. И то не само зато да би критиковао, 

него и указао на недостатке, на пропусте и 
потребу изласка из таквих ситуација. Његово 
проматрање свакодневног живота и његов 
приступ, који није просто изругивање, је нешто 
што подразумева зов за спас из такве ситуације.

Иван Спирић

На трибини у Центру за економику 
домаћинства представљена је књига „Наше 
нешкодљиве лековите биљке“ аутора др сци 
Властимира Стаменковића и др мед Драгана 
Стаменковића. Аутор Драган Стаменковић 
каже да термин нешкодљиве требамо узети 

с резервом, јер сваки медикамент, 
зависно од дозе и начина 
коришћења може бити лек, али и 
отров. Традиционална медицина 
данас све  више усваја и неке 
начине лечења тзв. алтернативне 
медицине или неких других 
начина лечења. Први међу таквим 
начинима који је „пробио лед“ је и 
лечење биљем, које вековима има 
традицију коришћења како код 
нас, тако и у свету. Проценат који 
лековито биље узима у фармацији 
је све већи, а у Немачкој је чак 50% 
препарата базирано на природним 

медикаментима. 
У књизи је обрађено 123 биљака које расту 

на нашим просторима.
И.С.

Промовисана књига проф. др Драгомира С. Радовановића

У Центру за економику домаћинства

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ СА ХИСАРА 

О ЛЕЧЕЊУ БИЉКАМА

ПРВА ИЗЛОЖБА ПТИЦА 
Удружење за заштиту и одгој птица „Штиглић“ Лесковац у холу Лесковачког културног 

центра организовало је изложбу под називом „Изложба птица Лесковац 2015. године“. 
Град Лесковац има стотинак регистрованих одгајивача који су, пре свега, познати по врло 
квалитетним штиглицама и њиховој песми, али и по другим птицама које имају фантастичне 
боје и нијансе, а такође и добро певају. На самој изложби је присутно двадесетак излагача из 
читаве Србије са неких 260 изложених експоната.

Градоначелник Горан Цветановић је отварајући изложбу рекао да Лесковац негује посебне 
специфичности свега онога што се дешава на нашој територији, те је зато и одлучено да се 
ова посебност финансира. Цела изложба кошта око 150.000 динара, а град је донирао трећину. 

Председник удружења „Штиглић“ Владимир Николић истакао је да је реч о младом 
удружењу које постоји непуне три године, има осамдесетак чланова, по чему су трећи у 
Србији по јачини. Удружење има такмичење у песми бастарда и штиглића, зимску прехрану 
птица, постављање кућица за заштиту у зимском периоду, различите берзе, изложбе и разне 
друге манифестације.

И.С.
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У ОШ“Јосиф Костић“ у Лесковцу, већ више 
година часове хемије држи проф.Оливера Тасић. 
Већ шеснаест година  на веома занимљив начин 
реализује часове хемије, а ученици успешно 
уче садржаје.

-Користим различите методе, облике рада и 
кад год је могуће интердисциплинарни приступ 
настави, што мојим ученицима одговара да 
успешно савладају градиво и примене исто 
у извођењу експеримената. На Републичким 
такмичењима последњих година наши 
ученици из хемије освајају само места у врху 
: У Бошњацу , прво место освојила је Јелена 
Младеновић, у Кикинди друго место припало 

је Минић Сави, у Нишу треће место освојио 
је Милан Младеновић, у Краљеву  треће место 
припало је Алекси Цветановић. То је велики 
успех наших ученика, који су поред знања 
презентовали и школу и град.- истакла је проф.
Оливера Тасић.

Прошле године у овој школи организовано 
је 50. Репбличко такмичење младих хемичара 
основних школа. Било је то надметање у знању 
из врло важне научне дисциплине - хемије, али 
и право дружење вршњака из градова читаве 
Србије ( било је око 300 ученика и њихових 
професора). 

Професор Оливера, у сарадњи са проф.
разредне наставе Иреном Јовановић, ученицима 
старијих разреда и ученицима 3/3, представили 
су се гостима и домаћинима представом „Хемија 
је закон“ у Народном позоришту .

Ове недеље у 8/5 проф.Оливера одржала је 
угледни час. Овога пута професорица је била 
само сарадник и кординатор, јер час су водиле 
ученице Дуња Гавриловић и Милица Павловић. 
Предавале су о хемијском елементу – азоту, 
притом приказале плакат у облику хемијске 
бочице (ерленмајер), на коме су били записи, 
слике, цртежи, представљени огледи, хемијске 
реакције. На белој табли записане су и одређене 
формуле и хемијске реакције. Милица и Дуња 
успешно су извеле и огледе, показале реакције 
и другарима и гостима међу којима су били 
директор школе, педагог, психолог, професори, 
учитељи и  ученици петог разреда. Пред крај 
часа , предавачи и професорка проверили су 
стечена знања на часу. За сваки тачан одговор 
Дуња и Милица делиле су бомбоне. Било је 
такмичења, ко ће пре дати тачан одговор !

Четворочлана грпа ученика из 7/5, већ 
знани бенд са заштитним знаком „Раy Бан“, 
написали су и компоновали “Песму о хемији“ 
, коју су отсвирали и отпевали на почетку часа .

Ученици су изашли са часа добро 
расположени, богатији знањем из хемије и са 
новим задатком за следећи час . Проф.Оливера 
је задовољна постигнућима својих ученика и 
остварењем постављених задатака за овај час.

„Док се на осталим часовима спава
на хемији се весело проучава .
Док се на другим часовима седи
овде прште разни огледи“ . 
(„Песма о хемији“- „Rаy Bаn“)  

   СЛАВИЦА ДРАГИЋ

НА ЧАСУ ХЕМИЈЕ ВЕСЕЛО СЕ УЧИ 

Да час одељењског старешине може да буде 
другојачији од традиционалног, показало се у 
1/3 разреду учитељице Драгице Антанасијевић 
у ОШ “Јосиф Костић“ у Лесковцу .

Учитељица Драгица је и у овој генерацији 
ђака првака, у сагласности са родитељима, 
формирала  Клуб родитеља. Већ су усвојили 
програм рада Клуба и реализовали заједничку 
креативну радионицу у току Дечје недеље - 
родитељи првака и родитељи ученика 5/3.

Последњег радног дана у октобру, час 
одељењског старешине реализован је на 
занимљив начин за ученике. Мама првачића 
Вање, Виолета Шпаковска, иначе лекар 
опште праксе  у служби Хитне помоћи при 
Градској болници, на занимљив начин пренела 
је потребна знања, била и у улози водитеља 
радионице , и била глумац у луткарској 
представи. Циљ је био да се ученици упознају 
са занимањем – лекар, значајем личне хигијене 
и здраве исхране за очување здравља, али и са 
значајем вакцинације и редовне контроле, што 
је све предуслов здравог одрастања. Ученици 
су препознали занимање – доктор-лекар по 
униформи коју је носила докторка, именовали 
су прибор који има доктор маска, стетоскоп, 
штапиће- шпатуле, чекић, ињекције- шприцеве, 
јер им је показала докторка. Дивно је било 
чути дечје одговоре, препознавање и чему шта 
служи! Докторка Виолета је веома сликовито 
рекла: 

-У нашем телу постоје мале ћелије које 
су добре и чувају наше здравље. Када у неше 

тело уђу лоше ћелије – вируси , тада се наше 
добре ћелије пробуде и воде борбу против 
вируса. Онда се пију лекови које препише лекар, 
узимају витамини и једе се здрава храна. И врло 
брзо се оздрави!-

Затим је докторка обукла три ученика у 
три различите униформе - црвену, белу, зелену. 
Ученици су дали праве одговоре. Неки су знали 
и број Хитне помоћи! А онда је докторка 
поделила беле мајице-блузе, стетоскопе , маске 
, штапиће, папире...Сваки други ученик је био 
у улози доктора, а остали су били пацијенти. 
Колико је то било оригинално? Улоге су се 
мењале. Учитељица Драгица је била врло 
задовољна, поносна на своје првачиће, психолог 
и педагог школе и гости уживали су у радној 
атмосфери. Докторка је издвојила неки минут 
да измери притисак учитељици и присутним 
гостима, посматрачима часа. Свима је притисак 
био изузетно добар,  јер су се дружили са малим, 
младим „докторима“!

Изнад импровизоване сцене појавиле 
су се лутке: медицинска сестра, доктор и 
жирафа. Са колико пажње су ученици слушали 
драматизцију песме“Болесник на три спрата“ и 
наградили докторку и њену помоћницу, старију 
сестру првачића, великим аплаузом.  Пошто 
су песму знали, и отпевали су је сви заједно. 
Докторка је ученицима допунила знање- доктор 
који лечи животиње је ветеринар.

Докторка Виолета послужила је мале 
другаре влажним марамицама, да очисте руке, 
и чоколадицама! Тако је наша докторка била  
„добра учитељица, јер нас је учила, добра 
глумица, добра тета и најбоља мама свом сину 
Вањи“ – биле су речи првачића.

 Уследио је закључак: 
„Здравље је највеће богатство“,
„Здравље је одсуство болести“.

Славица Драгић

ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО
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ГОСТОВАЊА У 
ЛЕСКОВЦУ 

НЕКАД И САД...

Заиста се не сећам првог нас т-
упа... Мислим да је то било 82’ 

или 83’... Не сећам се те епизоде, 
али се сећам да смо имали тада 
Македонца, од Штип, у бенду... 
Путовали смо аутобусом, један 
дио влаком, а да је неки старац у 
том влаку рекао да му је омиљени 
глимац Купер Гарет. Ту смо ми сви 
пукли од смијеха. Тога се једино 
сјећам са тог наступа. 

Лесковац данас? Ја се дивим 
репродуктивности српскога 
народа, то се мора нагласити и сви 
се требали угледати на Србију, а 
то је радити дјецу, бити бројан. 
У Србији има толико градова 
који су од, рецимо 50.000 људи 
па на даље, да је то невјеројатно. 
На овако ус ло вно речено малом 
простору толико великих центара 
који самим тим надилазе премису 
провинције, где смо Матија и 
ја позвани да музицирамо. То 
довољно говори о нивоу културе 
која се жели пос тићи, а тога нема ако нема људи 
који ће посјећивати концерте... На Матејином и 
мом наступу у Лесковцу је било, рецимо, 10% 
познаватеља џеза, 40% познаватеља мог рада, 
а осталих 50% су дошли да се сликају и објаве 
то на Фејсу. Немају појма ко сам ја, али знају 
ко је Аца Лукас...

ДУЕТ С МАТИЈОМ ДЕДИЋЕМ...

У којем год простору да се налазимо, ми 
смо добри. Глазбени командоси, асасини, сваки 
са својим стилом убијања. Оба стила су врло 
компатибилна и кад год се то догоди никада 
нема проблема са публиком. Једноставно, 
толико је то добар емотивни напад ка публици 
да се је немогуће од тога одбранити... И нама 
је тешко, нарочито откад нема маестра Арсена, 
тешко је његове песме пјевати, али кад се види 
колико то људи воле, онда и ми, Матија и ја, на 
неки начин одређене Арсенове песме чинимо 
значајним. Он ће за неку годину бити један од 
водећих пијаниста у свету, јер критике које 
добија у Америци у феноменалне, увјерен сам 
у то.

РИЈАЛИТИ И КУЛТУРА...

Ријалити програм не уништава културу. 
То чини 80% људи који иду у тоалет и након 
тога не перу руке. Кунем се, ја то пратим, пу-
ту јем, стално сам по бензинским пумпама 
и ресторанима. Крај мене често људи знају 
обављати своје ствари. Ја оперем руке, а гос-
подин одијевен као да се бави архитектуром, 
као да је правник, лијечник не опере руке! То је 
прво што морамо савладати! Гдје смо ми још од 
белетристике? Ми нисмо још ни порнографију 
схватили како треба! Зато нам требају ријалити. 
Ту никада не бих ушао. 

Волим бити тај који гледа и проучава то, 
који социјално студира. За мене је то дивна 
социјална студија, један тужни пресјек нашег 
народа. Давно сам научио да се једна ствар 
која се зове поштовање и које имаш, требаш 
се трудити и да га задржиш. Не сме се тек тако 
расипати! Многи људи који улазе у ријалити 
не разумију да неминовно заборављаш да те 
снимају камере. Видио сам то кад сам радио 
X-фактор, гдје имаш микрофон на који говориш, 
али имаш и „бубице“. И Тончи (Хуљић, прим. 
И.С.) ми нешто говори спустивши руку преко 
микрофона, а ја му кажем „Тончи, бубица!“, он 
одговара са „Јоооој, заборавио сам!“. Сутрадан 
се опет то понавља, али сада он уместо „Јоооој“ 
одговара са „Не брини, искључио сам је!“, да 
бих му ја рекао „Али ја моју нисам...“ 

X-ФАКТОР И НОВО УЧЕШЋЕ У 
ЊЕМУ...

Не знам... Било је говора да би требао ићи 
из Загреба и то би ми, можда одговарало... Али, 
сваки тједан селити се... Знате, ви нисте на 
екрану само то вријеме док сте на X-фактору, 
морате донијети сваки пута барем четири типа 
гардеробе и то се стриктно наглашава, која боја, 
тип, је ли свечано, гламур... Тако да сам се ја 
нашао у ситуацији да се практично сваки дан 
селим, спремам масу својих ствари из хотела 
на снимање, са снимања у хотел, из хотела за 
Загреб, из Загреба за Београд и тако нон-стоп... 
Врло напорно.

Што се тиче дјеце која су ту учествовала, 
много сам за њих учинио. Од тога да сам их са 
клупа спашавао, јер то су луда дјеца! Дођу пар 
дана раније у Београд него што им се каже и 

онда спавају по клупама! Мени су 
се обратила та дјеца и ми смо били 
ту за њих. Неке сам повезивао са 
издавачима, с некима сам касније 
сурађивао на снимању... 

„МЕДВЕЂА УСЛУГА“ 
УЧЕСНИЦИМА 
РИЈАЛИТИЈА...

Проблем је што та дјеца до-
живе своје прво искуство везано 
уз глазбу у хипер-професионалним 
увјетима! Био то „Велики брат“, 
„X-фактор“ и слично, то су тимови 
озбиљних продуцената, камермана, 
кореографа, звука, свјетла, свега... 
Ја сам им стално говорио да не 
мисле да је ово свијет који се 
зове глазбена индустрија. Ово 
је глазбена индустрија у њеном 
савршенству. Проблем је што је 
то њихово прво искуство, онда се 
врате у своје пр ћије, у гардеробе 
које не постоје, а ако и постоје 
онда је то неки про стор који има 
воду или пиву на поду, пресвлачиш 
се на оним пластичним великим 

кутијама од пива, на то се мораш попети 
да би обуо ципеле... Ту их се одмах мало 
поремети, прикаже име се слика и пут који не 
постоји. По мени је, ипак, прави пут гаража, 
пробе, гаража, пробе, пробе, пробе... Онда се 
усудити наступити пред људима, онда читати 
следећи дан Полет, Студенстски лист, Џубокс, 
Рок часопис, где ти један Кремер (Драган 
Кремер, новинар и рок критичар чувен по 
својим негативним рецензијама, прим. И.С.) 
напише лошу критику, па ти умиреш од те 
лоше критике, па си онда страшно љут на њега, 
па онда након пар дана кажеш „можда човјек 
има право“, па кренеш анализирати оно што 
радиш... То је један, по мени, нормалан пут, 
где се скупља и интелект и знање заједно са 
животним искуством. 

ДУЕТИ...

Неки сулуди контакти ми се остварују! 
Постоји човек који се зове Марко Мазини, 
који ми је послао једну пјесму и изразио жељу 
да нешто радимо заједно. То је страобална 
италијанска звијезда, побиједио је на једном 
Сан Рему. Басиста Зукера такође жели да ради 
са мном, Ману Каче, бубњар такођер. Гитариста 
Питера Гебријела, Дејвид Роудс ми је био гост у 
Загребу прошле године и свирао на албуму... Са 
Домиником Милером, Стинговим гитаристом 
сам наступио у Љубљани, он је наступио са 
Љубљанском филхармонијом и позвао ме 
да му будем гост и то мало људи зна. Откуд 
и како је чуо за мене, не знам, можда преко 
Едина Карамазова... Од њега су пуно научио 
о пристојности музицирања.

Иван Спирић 

   СИТНА РАЗМИШЉАЊА... 
МАСИМО САВИЋ, МУЗИЧАР
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Пре пет година, на простору „мале школе“ 
која је припадала ОШ “Светозар Марковић“ у 
Лесковцу, изграђено је ново здање – Центар за 
стручно усавршавање у образовању - установа 
која има велику конференцијску салу, две 
учионице, кабинет за информатику и библиотеку 
опремљену стручном литературом и све остале 
пратеће просторије. Све просторије за рад 
опремљене су најсавременијим  техничким 
апаратима. 

По речима директора Центра, Славише 
Пејића, и сам назив ове установе одредио 
је и циљеве. А то су побољшање квалитета 
образовања, примењивање и спровођење 
стратегије, у складу са стратегијом коју је 
развио Центар за професионални развој 
Београд, и припрема и реализација годишњих 
програма стручног усавршавања у  региону.

-За ових пет година много тога се 
урадило захваљујући доброј сарадњи са 
сарадницима Центра и запосленим у Центру. 
Број акредитованих  семинара (299), као и број 
учесника на семинарима је огроман (9380). 
Поред тога, било је и других активности 
наставног  особља (састанци стручних 
друштава, трибин , округли столови ) и то преко 
426, са око 16150 учесника. Центар се нашао 
и у реализацији неких пројеката: „Природне  
науке плу“, „Образовање  свуда и за  све“, 
„Формирање пројектних тимова у основним 
школама града Лесковца“, „Олакшајмо рад у 
инклузивном одељењу“. Било је и активности 
ван образовања, 398, са 13557 учесника. На 
основу свих резултата могу рећи да смо више 
него поносни, на све наше успехе“, каже Пејић.

У току обележавања петог рођендана 
Центра у вечерњим часовима одржан је концерт 
Градског дечјег хора “Звездице“ под вођством 
Јелене Цветковић, и клавирском пратњом 
Николе Илића. То је била и промоција новог 
ЦД-а “Дан“, аутора Вере Миланковић. Гости 
и родитељи уживали су у дечјим песмама и 
осмеху! 

Директор Пејић каже: “ Нема већег и 
лепшег дара за рођендан, од дечје песме“. 
Начелница Градске управе за друштвене 

делатности Сузана Станковић- Илић честитала 
је  директору и запосленима у Центру успешан 
петогодишњи рад и даље добре резултате у 
стручном усавршавању наших настаника, а 
све за успешнији рад са децом. Поздравила 
је и захвалила се „Звездицама“ и њиховој 
професорки што успешно наступају, освајају 
награде у Србији и широм Европе и рекла: 
„Ви сте наши амбасадори који представљају 
наш град“. 

Одржана је и свечана Конференција. 
Отворили су је ученици, чланови хора Музичке 
школе “Станислав Бинички“ под вођством 
професора Мирољуба Цветковића. Након тога 
Оливера Ивановић Танић, стручни сарадник 
Центра, презентовала је рад и активности  
Центра у протеклих пет година. 

У току четири дана одржано је 
акредитованих 11 семинара, у организацији 
Синдиката образовања Србије, на којима је 
учествовало преко 330 учесника (васпитача, 
учитеља, професора, стручних сарадника).  
Учесници семинара време малог распуста 
искористили су за своје стручно усавршавање. 
Било је то време за дружења, за размену 
искуства и нова сазнања, методе и технике, у 
циљу квалитетнијег одвијања рада са децом.

Срадници Центра за стручно усавршавање 
у образовању су Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, Швајцарска агенција, 
Завод за унапређивање васпитања и образовања, 
Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, Школска управа Лесковац, Градска 
управа за друштвене делатности, Мрежа 
РЦ и ЦСУ Србије, основне и средње школе 
Јабланичког и Пчињског округа, Синдикат  
образовања Србије, Агенција за локални  и 
економски развој, Национална служба за 
запошљавање, Завод за јавно здравље Лесковац, 
Лесковачки културни центар, Народно 
позориште Лесковац ...

 „Чаролија лежи у ентузијазму. По њему 
се прави успех разликује од нечег просечног“.

Славица Драгић

Поводом завршетка Декаде инклузије Рома 
(2005-2015) објављен је први извештај у коме 
се на основу постојећих података мери прогрес, 
или недостатак истог, у погледу инклузије Рома и 
Ромкиња у односу на приоритете Декаде инклузије. 
У извештају су коришћени већ доступни подаци 
које су прикупиле како државне статистичке 
агенције, тако и  невладине организације, док је 
на основу рада експерата и експерткиња радне 
групе за интеграцију Рома и Ромкиња Агенције 
за фундаментална права састављена листа 
релевантних индикатора интеграције. Аутори и 
ауторке се надају да ће ова публикација помоћи 
Агенцији за фундаментална права и Европској 
унији да успоставе стандардизован систем 
индикатора и прикупљања података о инклузији 
Рома и Ромкиња.

Основни циљеви Декаде инклузије 
били су „заустављање дискриминације и 
затварање неприхватљивих јазова између 
Рома/Ромкиња и остатка друштва“, нарочито у 
областима запослења, образовања, здравља и 
становања, узимајући у обзир и шире циљеве 
недискриминације, родне равноправности и 
смањења сиромаштва. Индекс инклузије Рома 
садржи индикаторе везане за све ове области, а 
родно раслојени подаци су дати где год је то било 
могуће. Пореди се стање по свим индикаторима 
укупне популације земље, Рома и Ромкиња 
засебно (ситуација Ромкиња не пореди се са 
укупном ромском популацијом већ са укупном 
популацијом земље, што аутори/ке образлажу 
тиме да нема смисла међуособно поредити 
стања две рањиве и искључене групе). Дати су 
и посебни извештаји за 11 земаља: Албанију, 
Босну и Херцеговину, Бугарску, Чешку, Мађарску, 
Македонију, Црну Гору, Румунију, Србију, 
Словачку и Шпанију. Поред општег запажања 
да би прикупљање података о инклузији Рома и 
Ромкиња морало бити чешће и систематичније, 
истиче се и да у многим земљама нису могли да 
се нађу засебни подаци о мушкарцима и женама, 
посебно у погледу индикатора о становању и 
примањима (нпр. у Албанији, БиХ, Бугарској и 
Македонији), а негде ни код појединих индикатора 
везаних за образовање, запослење и здравље(у 
БиХ, Шпанији, Мађарској и Румунији). Земље 
у којима су доступни родно раслојени подаци за 
већину индикатора су Чешка, Црна Гора, Словачка 
и Србија.

У извештају за нашу земљу, који садржи 
податке из 2014, 2011, 2005, 2004. и 2002, наводи 
се да се положај Рома и Ромкиња у погледу 
приступа образовању мало побољшао када је 
у питању основно и секундарно образовање. 
Проценат високообразованих Рома и Ромкиња 
и даље је близу нуле. Наводи се и да су Роми и 
Ромкиње презаступљени у специјалним школама, 
док је у предшколским установама примећен 
напредак и није забележена сегрегација. По 
питању индикатора везаних за запослење смањио 
се јаз између Рома/Ромкиња и остатка популације. 
Ипак, великих број Рома/Ромкиња је без радног 
искуства, укључујући велики број младих који 
нису ни запослени ни на школовању, а у овој 
групи су нарочито заступљене девојке.

Побољшање ситуације примећено је и у 
области становања, иако и даље велики број Рома 
и Ромкиња нема имовинска документа и станује 
у издвојеним и пренасељеним квартовима. Стопа 
смртности ромске новорођенчади је дупло виша у 
односу на општу популацију, а просечан животни 
век је 12 година краћи. Иако нису доступни подаци 
о просечним примањима, процењује се да се 
број Рома и Ромкиња који живе у апсолутном 
сиромаштву повећао, а да се око 40% суочава са 
дискриминацијом.

ПЕТИ РОЂЕНДАН 
„МАЛЕ ШКОЛЕ“

Центар за стручно усавршавање у образовању обележио Извештај поводом завршетка 
декаде и инклузије Рома

 2005-2015.
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Никола П. Илић

ЧЕТНИЦИ – ОДМЕТНИЦИ НА ЈУГУ СРБИЈЕ 1945 – 1953 (24)
На широј територији Косовска Митровица – Рашка – Ко паоник скривала се група одметника под вођством ка петана 

Живојина Марковића Жике, родом из Ибарског Колашина, бившег команданта Другог косовског корпуса четничке Ко манде 
за јужну Србију, сарадника Гестапоа и балиста, по зна тог по бруталним злочинима.

У време антијугословенске побуне Шиптара на Косову, почетком 1945. године, покушао је да обнови четништво и 
дестабилизује нову власт, али није добио логистичку помоћ ни Срба, ни Црногораца ни Шиптара. Водио је око двадест 
одметника по брдско-планинским шумама. Имао је јатаке, бивше његове четнике и симпатизере. Убијао је осумњичене 
цивиле, војнике и милиционере и вешто маневрисао по те рену: где дани не заноћи, а где ноћи не задани. Пребацивао се с 
једног терена на други и појављивао изненада, носећи немачки шмајзер откочен. У сукобима са органима гоњења пружао је 
оружани отпор, имао губитака али је успевао да се спасе. Био је „болесно“ сумњичав према свима с којима је контактирао 
и сумњиве олако ликвидирао. Због сумњи да су доушници Озне, убио је два своја четника, који су одбили да врше злочине, па 
четири жене љубавнице и више јатака. 

СМРТНИ ПОЉУБАЦ

У акцијама против ових одметника, као и 
другде, са Оз ном, војском и милицијом, 

учествовали су и сељаци, бивши четници и 
чланови друштвено-политичких организација, 
одборници и тајни сарадници, врбовани из 
средина блиских одметницима (родбине, јатака, 
породица погинулих четника и др.). Извесна 
сазнања о методама рада Озне задавала су страх 
одметницима, па су они према свакоме били 
појачано сумњичави. 

Озна је од сарадника „Голуба“, бившег 
четника, добила информацију да је у рату 
капетан Марковић често навраћао код богатог 
Србина П. који је имао озбиљну, интелигентну, 
лепу и стаситу кћерку Машу. Импресиониран 
њеном паме ћу и лепотом, заљубио се у њу 
и покушао да је проси. Ро дитељи то нису 
дозволили, док траје рат. Није успео ни ра зним 
обећањима ни лукавствима да је наговори да 
побегне са њим без сагласности мајке и оца. 
Често се хвалио како очекује указ краља Петра 
и југословенске владе (у егзилу) о његовом 
унапређењу у чин генерала због заслуга – 
активне борбе против партизана. Једног дана, 
у присуству родитеља и четничких официра, 
Маша се у шали обећала: 

– Жико, кад ти будеш генерал, ја ћу да 
будем твоја ге не ралица! 

Та шала често је понављана. Марковић се 
скривао по ко паоничким и косовским шумама, 
али девојку није забо ра вљао; по изјави Мике, 
ухапшеног одметника, често је при чао о њеној 
лепоти и мудрости и како жели да је узме за 
же ну. Веровао је да и она гаји симпатије према 
њему, иако ни је више командант корпуса. У 
жељи да са њом успостави ве зу, преко јатака К. 
и других, вршио је провере њеног по литичког 
држања и да ли се њена породица приклонила 
но вом поретку. Био је срећен када је добио 
извештај да је на „старим позицијама“. По 
јатаку, послао јој је писмо, а сељак се при 
уручењу понео мудро горштачки – да би сачувао 
тај ност, испричао је легенду: 

– Јутрос кад сам пошао у варош из шуме на 
пут изађе наоружан, леп човек, кога не познајем. 
Пита ме куда путујем и кад одговорих, даде ми 
ово писмо да га лично теби предам.

Девојка се интересовала одакле је и 
како се зове, а он, бистар и искусан горштак, 
интелигентно је одговорио: 

– Из села сам. 
Добро га је загледала и уочила ожиљак на 

челу изнад де сног ока. Кад је писмо прочитала, 
насмејала се радосно: 

– Благо мени, жив је!

 Јатак је то чуо и пренео Марковићу. 
После повлачења Другог корпуса са 

терена, Маша је сазнала да је Марковић имао 

вереницу у време када је њу просио, да је 
према њој био неискрен, вероватно да му буде 
само љубавница. Због покушаја преваре, у њој 
се родила мржња према њему и указала се 
прилику за освету. У души, солидарисала се 
са српском омладином Косова, која је учи нила 
велики политички преокрет у корист партизана 
и ко ле ктивно прихватила ослободиоце Србије, 
и желела да се и она на неки начин укључи у 
рад и искаже ло јалност но вом друштвеном 
поретку. Писмо је однела у Озну за Ко сово и 
Метохију, чије је седиште тада било у Призрену. 
На челник Спасоје Ђаковић и његов заменик 
Чеда Мијатовић про це нили су да би она могла 
бити укључена у оперативно-оба вештајну 
разраду. Накнадно, уз велику дискрецију, 
с њом су обавили разговор. Пристала је да 
жртвује девојачку част, а можда и живот, за 
општи интерес. Саговорнике је оду шевила 
исказивањем патриотизма и спремношћу да се 
жр твује, да превазиђе страх и покаже лукавство 
и храброст. Ради подстицаја, начелник јој је 

обећао запослење у Озни, ако обави задатак. 
У тајности, обављана је стручна обука о томе 
како да се понаша и употребљава оружје. 
Први пут је узела пиштољ у руке и увежбавала 
његово коришћење пу цањем у мету. За то време 
оперативци Озне открили су ја така. Кад је 
поново дошао у Призрен на пијачни дан, Маша 
га је „случајно“ препознала, издвојила и питала:

 – Има ли шта ново за мене? Како је 
командант?

 Он је негирао да има везе са њим, али 
је она, ипак, упу тила поздрав Марковићу. 
Следећег пијачног дана поново су се срели 
и он јој је уручио писмо од команданта, а 
договори ли се у које време да је сачека испред 
цркве Богородице Љевишке да му уручи 
поклон за свог „миљеника генерала“. Био је 
неповерљив, а ипак је ризиковао и дошао на 
састанак. Предала му је писмо – њен одговор 
и хиљаду динара помо ћи. Озна је концептирала 
намамљиву садржину писма и дала новац. Са 
трећег састанка послала му је две хиљаде 
динара, дуван, две кошуље (на једној је навезла 
монограме ЖМ–М), чарапе и кожни прслук. 

Све то увећавало је Марковићеву жељу да 
се сретне са Машом. У писму га је позвала да 
је посети у кући њених родитеља. Због личне 
безбедности одбио је предлог, али је поручио 
да она дође к њему. По инструкцјама Озне, није 
при стала, колебала се и одуговлачила, да не би 
изазвала су мњу. Његови позиви учестали су, 
као и љубавна писма, у којима је глорификовао 
одметништво и поново обећавао јој брак. Када 
је Озна процениила повољан тренутак, дозволи-
ла је Маши да пође. Понела је нужну одећу, 
дуван, новине, новац; пиштољ „берету“ сакрила 
у појас (какав су у то време носиле жене и 
девојке). Пешице је из Призрена кренула за 
Копаоник. Неколико дана, чекајући везу, остала 
је код јатака, који се изговарао да не може да 
ступи у контакт са групом. То није била истина, 
него су одметници и јатаци проверавали да ли 
их она навлачи у клопку Озне. Њене ствари 
јатак К. је претресао кад она није била у соби и 
ништа сумњиво није открио. За то време група 
је припремала гозбу и удешавала се. Будући 
младожења се окупао, косу и браду средио, 
одело му је јатак у казану опарио да уништи 
ваши, обукао кошуљу са монограмима и чарапе 
које му је она послала.

За 24. јун 1945. године припремљена је 
„мала свадба“ у појати, у копаоничкој шуми. 

– Добар дан, горски царе! – поздравила 
га је смешећи се. 

– Добро ми дошла, генералице! – дочекао 
је радосно Ма р ковић, загрлио је и пољубио, 
видно расположен, показују ћи богатo 
спремљену храну – да стекне утисак како 
одметни ци „уживају“ у шуми... 

Живојин Марковић, командант Другог 
косовског корпуса четничке Команде за 

јужну Србију
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У дућани што ги направише поред реку 
преко пут хотела Солун  биле  су месарске и 
пиљарске радње -  Ђока Липсани, касапин и 
њигов брат Копе Липсани, месар, па онда Прока 
Митић – продавао зелениш, па Тоша Стевчић, 
пиљар и Тодор пиљар... 

А онда је било празно - све до Каспаров 
мост. 

Кад се од Каспаров  мост пође на куд 
кафану Послеђан грош прва кућа била је на 
Стевана Џибаревића.  У продужетку је била 
кућа у коју је седеја Пешић - тутор на хотел 
Солун.

- У туј кућу се родила Вера Пешић – 
троструки шпијун. Веру су убили четници и 
ја о томе имам податке са две стране, каже 
Добри Шупљага Панча.. Један податак имам 
од капетана Милорада Стојановића, званог 
Миле Мали који је био у Недићевој стражи. 
Он ми је ракао да је Вера Пешић сарађивала 
са Гестапоом. И тај Миле Мали је од Вере 
више пута добијао податке да ће и када ће 
бити рација  и он је одлазио у хотел Костић и 
хотел Круна да их обавести да ће  бити рација. 
Касније сам о Вери Пешић разговарао и са  
Трифуном Поповићем, званом Триша који је 
био командант  Бабичког четничког одреда и 
он  ми је рекао:  

- Ма, какви – Вера за нас никад није 
радила. Вера Пешић је радила за Јабланички 
партизански одред, за Миливоја Перовића. Њу и 
њену мајку срели смо смо на путу за Сијаринску 
бању, јер Пешићеви су у Сијаринској бањи 
имали имање. Тада су Веру и њену мајку 
четници заклали и узели су јој ћемер са златом 
које је она, наводно, понела да да партизанима.      

До Џибаревићи су – Бенићеви. 
Биле су две породице - судија Бенић, 

деца му Лепа, Анђица, Јелена и Љупче. Друга 
породица Бенић – Љубинка, деца ву Душанка, 
Прока, погинуо у бомбардовање 1944.,  Смиља 
и Бора. Туј кућу је наследио Смиљин син Бора.

Љубинка – Љуба је за време Првог 

светског рата  продавала крушке, јабуке и тако 
издржавала децу. 

До Бенићеви су Богдановићи. 
Па су Кметови - Алекса Стојановић, 

шнајдер - по тој су ги викали Шнајдерови.
Алекса је после бија кмет и по тој ги и сг 

викав – Кметови. После Првог светског рата 
Алекса је бија и председник општине.

Алекса с прву жену има децу – Мика, Лепка 
и Ленче. Друга жена му је Савка, деца Радулка 
звана Дулче, Смиља, Перса, Жика, Вера и Ратко.

Смиља, муж ву Станко Златановић, ћерка 
Иванка, муж ву Бранислав Чуљковић, деца 
близанци Никола и Биљана. Никола, ветеринар, 
жена Драгана, деца Дуња и Андрија.

Биљана, доктор молекуларне биологије, 
живи у Монтреал, муж ву Дејан Крајачић. 

Одма до Кметови су -  Паскуријини, а 
викали су ги и - Барабанови. Три брата су:  
Алекса Живковић, трговац, звани Рипан,  Раде 
Живковић  и Мика Живковић. 

- Ако на  Алексу кажеш да нешто држи у 
тајности он ко у добош да удара - тој  што си 
му поверио да држи у тајности он  разгласи на 
све стране    и зато су га звали Алекса Барабан 
– тобош! 

Алекса Рипан је имао продавницу, 
пријатељима је потписивао менице и – пропао је 
као трговац. Али кућа му неје отишла на тобош 
јер гу је преписаја на унуци. И у Паскуријину 
фамилију се говорило: 

-Деда Алекса је  -  све лако радио па је лако 
и менице потписивао. 

Алекса Рипан,  жена му Лепосава - Савка 
звана Лапина  ,,затој што је много причала па 
смо у породици говорили: Савка  – лапе – лапе 
и на крај – Лапина! 

Алекса и Савка, деца Боривоје, Добрила, 
Босиљка, Влада, Никола, Вељко и Радулка.

Боривоје, жена му Емилија – Мица, син 
Братислав, жена му Љиљана, син Боривоје. 

Добрила, муж Стеван Валчић, деца 
Марија, Милица и Надежда. Марија, муж Лука 

Мијаиловић, деца Милош и Јасмина. Милица, 
наставник математике, муж Добривоје. 

- Недељу дана после венчања Милица се 
обесила, а ни  нама у Паскуријиној  фамилији 
ни дан данас  није јасно – зашто је то урадила!

Надежда, муж Здравко Шапоњски, син 
Драган. Босиљка, муж Јован Марковић, ћерка 
Јелена се одаде за Слободана Лазовића. 
Владимир Живковић је ђак прве генерације 
Текстилне школе у Лесковцу,  жена Мицика, 
деца Александар и Љиљана. 

Никола Живковић, ( у породици су га звали 
Коле Липса, јер је био болестан ), жена му 
Радмила од Литрићеви, ћерка Невена, муж 
ву Петар Стевановић, деца  Зорица и Никола.

Велибор – Веља Живковић, жена Надежда, 
ђерка Снежана.   

Надимак ПАСКУРИЈА добио је Владимир. 
Он је много добро играо фудбал и волео је да 
игра на пас – саиграчима је лопте додавао на 
пасове и по томе је добио надимак – Влада 
Паскурија. 

Пошто је  Влада рано отишо из Лесковца 
његов надимак наследили су његова браћа 
Никола и Веља. 

Постоји и друга верзија о томе зашто их 
зову Паскурије.

- Та друга верзија потиче од  од мог оца 
Николе, каже Невена Живковић. Он је причао 
да је баба  Савка када су задушнице са гробља 
доносила колаче – паскурице. Те колаче је много 
волео да једе Веља и Веља је по томе добио 
надимак – Паскурија!   

У исто двориште била је и кућа на Раде 
Паскурију. Пре Првог светског рата Раде је 
држао кафану Два лава на Нишку улицу. Имао 
је сина и ћерку.

Мика Паскурија је терзија, жена му Косара, 
деца Милунка и  Гојко. Милунка се одаде за 
Франца Димитријевића, директора  позоришта.

Мика је своју кућу продао на Перу Дилкића.    

(Наставиће се)

ИЗ КЊИГЕ ,,ПОСЛЕЂАН ГРОШ’’         Сава Димитријевић

УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ  (3)
ПАСКУРИЈИНИ. Слева  на десно: Боса, Добра, Бора, Влада, Никола. 

Седе слева на десно: Радулка, Савка, Алекса ( с брковима ) Веља.
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У 13. колу Српске лиге ,,Исток” 
сва три клуба из нашег округа своје 
утакмице играли су на страни. Радан 
из Лебана био је гост екипи Дунава у 
Прахову, новопеченом српсколигашу 
који се налази у самом врху табеле, и 
са јасним аспирацијама да се бори за 
највиши пласман. После 90 минута 
игре на ветровитом терену поред 
Дунава, сусрет је окончан онако 
како је и почео. Мреже оба голмана 
су мировале, а одбране оба тима су 
се показале у много бољем светлу у 
односу на анемичне и неефикасне 
нападаче. 

На терену Синђелића поред реке 
Нишаве у Нишу снаге су одмерили 
домаћи Синђелић и Јединство из 
Бошњаца. После интереснатне игре 
у току читавог меча, сусрет је окончан 
мирољубиво - 1:1. Истим резултатом 
завршен је и сусрет у Бору, где је домаћи 
истоимени тим играо нерешено са 
екипом Моравац Ориона из Мрштана. 
        У претпоследњем колу које је на 
програму овог викенда, у Бошњацу 
домаће Јединство дочекује екипу 
Бора, док се у уседном Лебану састају 
домаћи Радан и Слога из Деспотовца. 
Фудбалери Моравац Ориона и у овом 
колу мораће да путују на страну. У 
Књажевцу чека их домаћи Тимочанин, 
који ове јесени веома слабо. такмице 
14.кола играју се са почетком у 13,30 
часова.

Властимир Стаменковић

НЕРЕШЕНО У СВА ТРИ МЕЧА 

ФУДБАЛ - СРПСКА ЛИГА  ,,ИСТОК”

КОШАРКАШИЦЕ АКТАВИС АКАДЕМИЈЕ ПОРАЖЕНЕ 

ПАРАЋИНКЕ БОЉЕ
На гостовању у Пара ћину кошаркашице Актавис ака демије доживеле 

су дру ги овосезонски пораз, тако да после четири ко ла имају подједнак 
број победа и пораза. Екипа ЖКК Параћина славила је резултатом 69:60 
(21:17; 12:11; 13:9; 23:23). По речима тренера Лесковчанки Зорана 
Костадиновића пораз је заслужен.

„Приметан је био недо статак повређене Јоване Ла  зић и Анђеле 
Алексић, које нису ни отуптовале у Параћин.. Покушали смо да 
пожртвовањем и залагањем то надокнадимо. Током читаве утакмице 
смо били близу, противнице иако знатно искусније и старије, нису 
успевале да се „одлепе“, али нисмо имали снаге да резултат преокренемо 
у своју корист.“

Следећа утакмица против нишке екипе Студнет 2, играће се у суботу 
у СРЦ Дубочица. Победом би екипа Актавис академије задржала реалне 
шансе за једно од прва три места која воде у доигравање.

И.С.
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 „АКТАВИС АКАДЕМИЈА“ ПОПУЛАРИШЕ КОШАРКУ

КОШАРКА У ВРТИЋИМА
Школа кошарке Актавис академија из Лесковца, због све веће 

популаризације кошарке у Србији и минибаскета у Лесковцу, покренула 
је акцију „Кошарка у вртићима“ за дечаке и девојчице од 4 до 6 година. 
Поклонили су неким вртићима и школама мале кошеве, кошаркашке 
лопте (број 3), реквизите... 

Циљ је да деца кроз игру, забаву и дружење, онако како је њима 
најлакше, науче колико је за њих важно да се баве спортом и да, поред тога, 
сазнају и основе о здравом начину исхране, јер ове две ствари иду заједно. 

У вртићу „Колибри“ у Лесковцу одржавају се показни тренинзи 
минибаскета и велики број деце заиста са радошћу учествује у овоме. 
Потписник ових редова је научио, поред онога што су тренери Актавис 
академије појашњавали деци, и оно што су деца показала њима (нама). 
Погађао пантомимом приказане бајке, слушао песмице, навијао док су 
се играле разне игре... Тај сат дружења је брзо протекао, са нестрпљењем 
се очекује други. И не зна се ко га више и нестрпљивије исчекује, деца 
из вртића или тренери, који су на крају добили на поклон и за успомену 
гомилу цртежа.

У плану је да се промоција „Кошарке у вртићима“ одржи и у осталим 
градовима у региону, где би дошли и представници Кошаркашког савеза 
Србије и бивши кошаркаши да се играју са овим малишанима. 

И даље ћемо помагати и поклањати, јер желимо да деца заволе спорт 
и лопту, поручују из Актавис академије.

Иван Спирић 

ТУРНИР РУКОМЕТНИХ НАДА „МЕТЕОР  2015“

ЛЕСКОВЧАНИ МЕЂУ 
НАЈВЕЋИМ НАДАМА

Уз учешће око 400 младих рукометаша из 30-ак екипа старосних 
узраста од 8 до 16 година у Лесковцу је одржан јубиларни, десети турнир 
„Метеор 2015“. Поред домаћина, ту су били гости из Кладова, Аде, 
Смедеревске Паланке, Врања, Прокупља, Беле Паланке, као и Битоља 
(Македонија), Тузле (Босна и Херцеговина) и Никшића (Црна Гора).

Турнир је отворио градоначелник Лесковца Горан Цветановић 
поздравивши окупљене и рекавши да је Лесковац увек дочекивао и 
дочекиваће спортисте раширених руку и отвореног срца, те им зажелео 
пуно успеха, али пре свега лепо дружење. Град Лесковац је турнир 
младих рукометаша помогао са 100.000 динара.

Код најмлађих учесници турнира у такмичењу у Мини рукомету 
нису проглашавани победници, јер сви који изађу на терен смарају се 
победником, тако да је сваки учесник  добио медаљу, а екипа пехар и 
диплому. У генерацијама 2000. и 2002. три првопласиране екипе су 
награђене, а проглашени су и најбољи стрелац, голман и играч у обе 
категорије. Подељено је 270 медаља и 30 пехара

И.С

М.З. ХИСАР ДОБИЈА 
СПОРТСКИ ТЕРЕН

Из градске касе издвојено је 37,5 милиона динара за изградњу 
девет спортских терена, неколико заштитних ограда, трибина у Брес-
товцу и свлачионице у Горњем Крајинцу. АЛЕР у овом тренутку 
реализује три комбинована терена за мале спортове на три различите 
локације и сама та инвестиција износи 9,3 милиона динара. Рок за 
завршетак радова је 60 дана. Терени се раде у оквиру програма за 
развој спорта, пре свега предшколског и школског. Градоначелник 
Горан Цветановић са својим сарадницима је обишао радове у месној 
заједници Хисар, поред Антитуберкулозног диспанзера, где се на 
кеју гради спортски терен. Ту је најпре постављен тампон од речног 
шљунка у дебљини од 30 центиметара, а за који дан поставиће се и 
асфалт дебљине 10 центиметара на преко 1000 квадратних метара.

Зоран Стаменковић, председник месне заједнице Хисар, захва-
љујући на подршци коју је град пружио у реализацији овог пројекта, 
рекао је да ће најзад и ова месна заједница имати спорстки терен где 
ће млади и сви остали моћи да задовоље своје потребе за спортом.

И.С.

СПОРТ

IN MEMORIAM

МЛАДЕН ДОЈЧИНОВИЋ
13.11 1995 - 13.11. 2015

Избгубих те... Тражих те... Две пуне деценије
Пронађох те у интелигенцији Неце, у осмеху Дарка

Твоја Борка



СУВЕНИРИ И 
ПУБЛИКАЦИЈЕ


