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После осмогодишњег ме-
дијског мрака и прогона 

новинара од стране бивше вла-
сти, настојимо да поново успо-
ставимо објективно инфор ми-
сање грађана општине Алек-
сандровац. У тој намери по-
крећемо и овај лист са тра-
дицијом од две и по деценије, 
који је из политичких разлога 
угашен 2004. године. 

У намери да сакрију истину 
од грађана, бивша  власт је уга-
сила медије и избацила непо-
добне новинаре на улицу, те 
директно креирала све инфор-
мације о друштвено-политич-
ким збивањима у Жупи. Ишло 
се чак дотле, да су поједини 
новинари проглашавани нај-
већим непријатељима власти, 
које је требало на сваком кора-
ку дискриминисати, па и фи-
зички нападати. 

Демократски процеси у про-
теклих осам година су симули-

рани, а политичка клика се бо-
гатила и остваривала своје ин-
тересе. У таквој ситуацији, кри-
тичка јавност била је немоћна. 
Политичка врхушка потпуно 
је узурпирала поље инфор ми-
сања и грађанима сервирала 
своје информације, стварајући 
лажну слику о лепом животу и 
благостању. Због тога смо из-
губили генерацију образова-
них младих људи, који су у по-
трази за послом напуштали 
Александровац.

Жеља нам је да Вам „Жупске 
новине“ пруже праве инфор-
мације о свему што се у нашем 
крају дешава. Да постанемо 
сервис грађана, а не режимски 
лист. У испуњењу ових цељава, 
очекујемо Вашу несебичну по-
моћ, због чега Вам се унапред 
захваљујем. 

Гвозден Здравић

ИЗГРАДЊОМ 
БУНАРА ДО 
ВЕЋИХ ПРИНОСА
Због дуготрајне суше, која ће према предвиђању стручњака 

потрајати и у наредних десетак година, неопходна је из-
градња бунара из којих би се наводњавале пољопривредне кул-
туре, а што би допринело повећању приноса житарица, воћа, 
поврћа и осталих пољоипривредних култура – закључак је руко-
водства општине и представника Министарства пољопривреде.

Тим поводом председник наше општине Драган Благојевић 
разговарао је, ових дана, са Зораном Кнежевићем, директо-
ром Управе за пољопривредно земљиште при Министарству 
пољо привреде, трговине, шумарства и водопривреде, као и 
професором Пољопривредног факултета др Градимиром  Ва-
сићем са Ин ститута за мелиорацију земљишта. Допринос ра-
зматрању овог важнопг питања за даљи развој пољопривреде 
у Жупи дали су и: генерални директор „Вино Жупе“ Раде Јев-
товић, Мирко Милованкић, помоћник председника општине 
за МЗ и Слађан Видојевић, директор ЈКП Александровац. 

Како је нагласио председник Благојевић, изградња нових 
бунара и адаптација постојећих, из којих би се наводњавале 
по љопривредне културе, допринела би сушном периоду пове-
ћању приноса житарица, воћа, поврћа и осталих пољопри-
вредних култура. Овом приликом разговарало се и о даљем 
развоју сточарства, како и о уређењу локалних пољских путе-
ва у нашој општини. Константовано је, да Жупа представља 
велики потен цијал за развој аграра, те да ће то бити приорите-
тан задатак општинског руководства у наредном периоду.   Д.М.

 РЕЧ УРЕДНИКА НАвоДњАвАњЕ пољопРИвРЕДНог 
зЕмљИштА пРИоРИтЕтАН зАДАтАК општИНЕ

ПОНОВО СА ВАМА
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Одлуком СО Александро-
вац, од 17 октобра, фор-

мирана је Канцеларија за ло-
кални економски развој, са 
циљем повезивања свих при-
вредних субјеката, економских 
структура и невладиног секто-
ра са локалном самоуправом, 
Републичким институцијама, 

постојећих локалних послов-
них активности. Подстицај фи-
нансирања привреде; уна пре-
ђења радне снаге; раз воја пољо-
привреде; промовисање кон-
цепта предузетништва и јавно 
приватних партнерстава; мар-
кетинга; припреме и надзора у 
реализацији пројеката од зна-
чаја за ЛЕР; рунеалног развоја 

као и домаћим и страним ин-
веститорима.

Мирослав Ћалић, директор 
ове Канцеларије истиче основ-
не циљеве и то: пружање под-
ршке напорима општине Алек-
сандровац у обављању редов-
них делатности привлачења 
нових, одржавање и ширење 

и развоја општине уопште. 
- Канцеларија врши припре-

му општинских планова у ци-
љу успостављања индустриј-
ских и технолошких зона и 
бизнис инкубатора. 

Канцеларија ће предлагати 
обезбеђивати и спроводити 
стимулативне мере за отва ра-
ње нових малих и средњих пре-
дузећа и привлачење инве сти-
ција, те одржавати и унапре-
ђивати односе са републичким 
и међународним  институ ци-
јама одговорним за локални 
економски развој а у циљу ства-
рања повољних економских 
услова за развој Општине Алек-
сандровац“ – истиче директор 
Ћалић, и додаје да ће та канце-
ларија почети са радом за десе-
так дана, а њене про сторије 
би ће у згради Развитка у Алек-
сандровцу.        Ж.Н

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДНИКА  
ЖУПЕ СА ДОМАЋИМ И СТРАНИМ  
ИНВЕСТИТОРИМА

ФОрмирана канцеларија  
за лОкални екОнОмски развОј

Отварање канцеларије се Очекује за десетак дана

Привредног развоја Србије 
нема без убрзаног улагања у 

инфраструктуралне сао бра ћај-
не пројекте, нарочито у општи-
нама које су протеклих деценија 
постале препо знат љиве на ма-
пи наше земље по многобро-
јним туристичким манифеста-
цијама, какав је без сумње Але-
ксандровац, констатовали су 
министер саобраћаја Милутин 
Мркоњић и председник општи-
не Александровац Драган Бла-
гојевић и директор Дирекције 

за урбанизам и из градњу овог 
града, Љубодраг Вучковић.

Да би у што краћем року град, 
препознатљив по вину и чуве-
ној манифестацији „Жупска 
берба“, постигао завидан ниво 
на плану инфраструктуре и та-
ко постао незаобилазна дести-
нација на „коридору вина“, не-
опходна су улагања, с обзиром 
на чињеницу да је стање путе-
ва, како у централној градској 
зони, тако и на периферији, у 
веома лошем стању.

Поред потпуне рекон струк-
ције главне александровачке 
ули це, такође је планирана 
рехабилитација пута између 
Александровца и Лесковице. 

Иначе, Александровац је гео-
графски центар Жупе, који се 
налази у централној Србији. 
Представници Александровца 
обратиће се у најкраћем року 
предузећу “Путеви Србије” ка-
ко би се нашли у агенда пред-
стојећих активности, и што 
пре добили “зелено светло” за 

почетак радова, који ће умно-
гоме променити садашњу, ло-
шу слику путева у општини и 
приградским насељима. Ми-
нистар Мркоњић у потпуно-
сти је подржао иницијативу 
градских представника, а ми-
нистарство саобраћаја учи ни-
ће све да Александровац по-
стане препознатљив и по до-
брим путевима, као што су ве-
ковима заштитни знак овог 
града надалеко чувени вино-
гради и вино.

РЕХ АБИЛИТАЦИЈА УЛИЦ А 
У АЛЕКСАНДРОВЦУ

МИНИСТАР САОБРАЋАЈА  
ДИПЛ. ИНЖ. ГРАЂ. МИЛУТИН МРКОЊИЋ 
СА  ГРАДСКИМ ЧЕЛНИЦИМА 
АЛЕКСАНДРОВЦА ДОГОВОРИО НИЗ 
ПРОЈЕКАТА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Мирослав 
Ћалић
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гост РЕДАКцИјЕ: Драган БлагОјевић, ПреДсеДник ОПштине алексанДрОвац

ЗАЈЕДНО ГРАДИМО 
БОЉУ БУДУЋНОСТ

ПОСЛЕ ОСАМ ГОДИНА НЕПРИКОСНОВЕНЕ ВЛАДАВИНЕ 
ГГ „ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ“, ГРАЂАНИ ОПшТИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ ДО БИЛИ СУ, ПРЕ ДВА МЕСЕЦА,  
НОВУ ВЛАСТ КОЈУ ЧИНЕ ПЕТ СТРАНАКА И ТО: 
СНС-СПС-УРС-ДС-ГГ „ЗА БОГАТУ ЖУПУ“. 
БИО ЈЕ ТО ПОВОД ЗА РАЗГОВОР СА ДРАГАНОМ 
БЛАГОЈЕВИЋЕМ, ПРВИМ ЧОВЕКОМ ОВЕ ОПшТИНЕ.

Како је затечено стање у 
јавним предузећима и уста
новама општине Алексан
дровац?

Према првим и још непот-
пуним подацима, затечено 
стање није за радовање.

Највише дугује градско ко-
мунално предузеће. Према 
досадашњим сазнањима тре-
нутни износ дуга овог јавног 
предузећа премашује цифру 
од 80 милиона динара. У ве-
ликим дуговањима су и обе 
основне школе, на основу неи-
сплаћених јубиларних на-
града, превоза за раднике и 
ученике, осигурања и др. 
Осим тога, у готово свим 
јавним предузећима и уста-
новама евидентан је велики 
број запослених, који су 
углав ном и неправилно ра-
спо ређени. Када то кажем, 
мислим на комунално пре-
дузеће, Дом културе, Дом 
здравља, градску Библиоте-
ку, Музеј винарства, Зави-
чајни Музеју Жупе, Савез 
спортова, као и остала преду-

зећа и установе чији је осни-
вач општина Александровац.

Шта ће нова власт уради
ти са великим бројем „по
добних“ који су запосели 
општинска предузећа? 

- Запослени нису криви за 
такво стање. Сваки човек се 
бори за своју егзистенцију  
и то је потпуно разумљиво. 
Никаквих политичких чи-
стки нече бити И то није на-
чин рада владајуће коали-
ције. Преиспитивања броја 

тум, доста оних који би да 
своју неспособност прика-
жу као политичку чистку, а 
себе као жртву. 

У започетој реформи оп-
штинске Управе, јавних пре-
дузећа, установа и органи-
зација грађана, желимо да 

на кључна места дођу шко-
ловани млади људи са но-
вим идејама, а не нестручни 
политички кадрови. Само 
људи од струке, могу да нађу 
прави излаз из кризе . Же-

запослених ће бити само по 
основу стручности, знања и 
ефикасности у раду. Свако 
ко задовољава ове кри те-
ријуме нема разлога да бри-
не за свој посао. Има, међу-
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лимо такође, да променимо 
досадашњи начин органи-
зације рада на свим нивои-
ма функционисања локалне 
самоуправе. Посебно жели-
мо да учинимо ефикаснијим 
оне општинске службе, које 
су у свакодневном контакту 
са грађанима. Поред тога 
променићемо и начин рас-
поделе средстава. Једном 
речју, промене досадашњег 
система рада јавних пре ду-
зећа и установа треба, у ве-
ћој мери него до сада, да бу-
ду на корист свим грађанима 
општине Александровац.

У чему видите развојну 
шансу општине Алексан
дровац? 

- Развој пољопривреде, 
туризма и предузетништва, 
представљају нашу највећу 
развојну шансу. У том сми-
слу предузели смо активно-
сти на решавању питања на-
водњавања пољопри вред ног 
земљишта. Ових дана има-
ли смо непосредне контакте 
са представницима Мини-
старства пољопривреде и 
договорили субвенцио ни-
сање система за наводња-
вање пољо привредних пар-
цела. Свако регистровано 
пољопри вре д но газдинство 
моћи ће да аплицира за 
субвенције које ће, када је у 
питању наводња вање, у цели-
ни финансирати држава док 

– Јабланица. Насипани су 
сеоски путеви у неколико 
села.Треба рећи, да су за не-
ке од ових деоница грађани 
раније издвојили део новча-
них средстава. Поред тога, 
ових дана вршимо крпљење 
ударних рупа на свим локал-
ним путевима. Припремамо 
се и за одржавање путева у 
зимским условима. Од ове 
године општина има обаве-
зу да одржава и пут Алек-
сандровац – Јошаничка Ба-
ња, као и Александровац – 
Стопања. За одржавање тих 
путева потребана су велика 
средства, па у том смислу 
тражимо подршку надлеж-
ног министарства. У току је 
акција уређења неуређених 
градских простора, нарочи-
то простора око стамбених 
зграда који су већ годинама 
ругло нашег града. Пре пар 
дана завршили смо изград-
њу паркинг испред зграде 
оп штине. У току је и уво-
ђење СМС сервиса за парки-
рање аутомобила.

У области здравствене за-
штите активно се ради на 
реорганизацији мреже сео-
ских амбуланти и побољ-
шању услова њиховог рада, 
у циљу боље и квалитетније 
здравствене заштите нашег 
становништва.

 За два месеца власти обо-
гатили смо културни живот 
општине и града, организо-

ће општина и пољо при вре-
дна газдинства преузети на 
себе финан сирање трошкова 
набавке разводног система, 
од резервоара до парцела.

Вински туризам је недо-
вољно искоришћен и томе 
би требало да посветимо 
нарочиту пажњу, јер се Жу-
па већ налази на мапи путе-
ва вина Србије. Поред вин-
ског, можемо појачати пози-
цију спортског,верског и 
осталих видова туризма.

Општина ће буџетом за 
наредну годину предвидети 
и субвенције за развој пред-
узетништва, а на том плану 
очекујемо и помоћ државе . 
Извесно је да ћемо привући 
одређен број инвеститора, 
који ће помоћи отварање 
нових радних места, што је 
такође приоритет нове вла-
сти. Власт треба да омогући 
бољи привредни амбијент, 
са циљем остваривања бо-
љег стандарда грађана. 

Шта је урађено за два ме
сеца, колико је на власти 
но ва коалиција СНССПС 
УРСДСГГ „За богату 
Жупу”?

- У овом кратком периоду 
урадили смо пар значајних 
инвестиција. Асфалтирана  
је Жупска улица, деоница 
пута Латковац – Кумане са-
да се ради, у плану је и део-
ница пута  Плеш – Максићи 

вањем позоришних и био-
скопских представа, књи-
жевних вечери, финалног 
такмичења сусрета села и 
ор ганизовањем традицио-
налних „Глишићевих дана“ . 
У прилог томе говори и за-
почета сарадња са круше-
вачким Народним позо-
риштем, које је у градском 
Дому културе извело позо-
ришне представе за децу и 
одрасле. 

У току је реорганизација 
спорта и спортских органи-
зација у циљу поспешивања 
масовног спорта међу мла-
дима и одговорног односа 
према спортским таленти-
ма Жупе. У том смислу и на-
чин финансирања спорт-
ских клу бова и организација 
би ће потпуно другачији, а 
пре све га усмерен ка нај-
млађим ста новницима на-
ше општине. 

Шта би на крају поручили 
грађанима Жупе?

- Интереси грађана наше 
општине, биће за ову коа ли-
цију на првом месту. Ства-
рање бољих животних усло-
ва, како у граду, тако и сели-
ма, је оно на чему ћемо зајед-
нички радити. Сви наши на-
пори су усмерени ка креи-
рању боље и лепше будућ-
ности за све грађане.

Разговарао:  
Гвозден Здравић

јавнО кОмУналнО стамБенО ПреДУзеће
„А ЛЕКС АНДРОВАЦ“

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Телефеон / факс:  
037/ 3552 - 155

3552 - 303, 751 - 696
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ИНтЕРвУ сА сЛАђАНом вИДојЕвИЋЕм, в.Д. ДИРЕКтоРА јАвНо КомУНАЛНо – стАмБЕНог пРЕДУзЕЋА 

наше комунално предузеће у 
себи садржи неколико цели-

на подједнако битних за нормал-
но функционисање наше општи-
не, и то: водоснабдевање, кана-
ли зацију, чистоћу и градско гро-
бље. Осим тога, ЈКСП се бави од-
ржавањем свих јавних површи-
на у граду, пословима изградње 
везаним за водовод, канали за-
цију и посебно је ангажовано на 
изградњи секундарних водово-
да по селима. Послови којима се 
бави наше ЈКСП и њихова изу-
зетна важност за грађане намећу 
и огромну одговорност и вели-
ки рад и залагање моје, мојих 
сарадника и свих запослених.

Како је затечено стање по
словања?

- Стање у ЈКСП није добро. 
Слободно могу да кажем да је 
забрињавајуће. Ово због наго-
миланих наслеђених дугова од 
око 70 милиона динара, које пре-
дузеће има према повериоцима 
по разним основама. Са друге 
стране постоје потраживања од 
грађана и привреде која су вели-
ка, али нажалост ненаплатива у 
већем делу, јер су стара чак и по 
десет година и односе се на пре-
дузећа која више и непостоје. 

Како сазнајемо поменути из
нос дугова ЈКСП није коначан?

- Пре свега, морам да кажем да 
ми још радимо на утврђивању 
правог стања, како дуговања та-
ко и потраживања, затим попи-
са имовине, опреме и матери-
јала, како бисмо до краја године 
добили јасну слику предузећа и 
јасан план како за санацију, тако 
и за активности везане за инве-
стиције и пројекте које ћемо ра-
дити идуће године. Рећи ћу вам 
неке највеће обавезе које преду-
зеће има, и то су: Пореској упра-
ви за неизмирене доприносе 
(2009, 2010. и 2011.). Износ је 
око 28 милиона динара; Запо-
сленима се касни две плате, ду-
гује се људима који су отишли у 

пензију по основу осигурања и сл. 
око 15 милиона динара. Нај већи 
добављачи којима се дугује су: 
Водовод Крушевац – око 9 ми-
лиона динара; ЕПС – око 5 ми-
лиона динара; Дирекција за воде 
– око 4 милиона динара; Завод 
за јавно здравље – око 2 милио-
на динара; осталим добавља чи-
ма се дугује око 20 милиона ди-
нара. Предузеће, јасно, има и по-
траживања, и она су око 50 ми-
лиона динара, али нажалост, на-
плативо је можда тек око 10 – 15 
милиона динара.

На који начин ће те решити 
проблем водоснабдевања гра
ђана наше општине?

- Сви смо сведоци несташице 
воде и рестрикција које смо овог 
лета имали. То говори, да имамо 
озбиљан проблем у водоснаб де-
вању. Чињеница је, такође, да је 
ова година била посебно сушна, 
али се очекује да се то настави и 
у наредним годинама. Такође, 
има мо велики број села у општи-
ни која чекају на решавање пи-
тања водоснабдевања. Моји са-
радници и ја имамо јасан план 
за решавање водоснабдевања  и 
он је ушао у документ који смо 
израдили, а односи се на период 
2013-2015.године. Две најва жни-
је инвестиције, које су основ 
свега су: реконструкција постро-
јења у Митровом Пољу – чиме 
би се добило готово ново постро-
јење и радови у водозахвату Ми-
тровог Поља, који би обезбеди-
ли додате количине воде. Вред-
ност ове инвестиције је око 1,5 
милиона евра. Друга инвести-
ција је реконструкција Ћелиј-
ског водовода, вредности око 
500.000 евра. Имамо израђене 
пројекте и спремни смо да апли-
цирамо код потенцијалних до-
на тора, министарстава и очеку-
јемо да општина у буџету издво-
ји значајна средства, како бисмо 
већ 2013.године започели реали-
зацију ова два пројекта. Плани-

рамо да радимо реконструкцију 
мреже у граду. То је истог зна-
чаја, чак и већег. Недопустиво је 
да још увек имамо цеви од азбе-
ста. Осим тога, због лошег стања 
цевовода губимо преко 50 одсто 
воде, и имамо преко 10 процури-
вања сваког дана, а самим тим и 
велике финансијске губитке. На-
ставићемо израду секундарне 
мреже по селима, тако да прво 
завршавамо започето. Ови про-
јекти ће се финансирати од стра-
не општине, месне зајед нице, ко-
муналног предузећа и учешћем 
грађана. То изискује много рада 

и новца, али је то једини пут до 
доброг водоснаб девања свих гра-
ђана наше општине и биће по-
требан дужи вре менски период 
да се окончају сви радови. 

Уверен сам да имамо потен-
цијала, у виду кадрова и запо-
слених, да изнесемо ове посло-
ве. Недостаје нам нових машина 
и опреме, али то ћемо решавати 
набавком. Тачније, путем креди-
та, лизинга и слично.

Не могу, а да се не осврнем на 
проблем канализације и пречи-
ш ћавања отпадних вода. Ми има-
мо израђено идејно решење и за 
Постројење за пречишћавање 
отпадних вода. Цео пројекат је 
врло скуп, тако да без учешћа 
страних инвеститора, наша оп-
штина не може да реши овај 
проблем. Узимајући у обзир ову 
чињеницу, општина и наше 
предузеће већ учествују у раду 
са немачким ГИЗ-ом и ушли смо 

БИОГРАФИЈА
на самом крају овог мог првог појављивања у медијима, 

од именовања на функцију директора јксП, рећи ћу не
што кратко о себи. рођен сам 09.07.1969.године у алексан
дровцу. Основну школу сам завршио у Плешу, средњу у 
александровцу. Факултет одбране и заштите сам завршио 
у Београду. радио сам две године у министарству одбране 
– одељење у александровцу, а потом био директор у при
ватном предузећу, до сада. Учесник сам рата на косову, 
као официр и председник сам Удружења бораца Жупе. 
Политички сам ангажован преко десет година и обављао 
сам разне фунцкије. Живим са породицом у породичној 
кући у александровцу, ожењен сам и отац двоје деце (син 
и ћерка). на крају, жеља ми је да свом наследнику оставим 
другачије комунално предузеће, које, пре свега, има ста
тус које заслужује, да је модерно, са добрим људским ре
сурсима и добром опремом, да није губиташ, већ пре ду
зеће које зарађује и инвестира у своју будућност и будућ
ност наших грађана. за ове циљеве ја сам спреман и уло
жићу све своје време, знање, способности и даноноћни 
рад, а уз подршку свих који мисле исто.

НАСЛЕДИЛИ ДУГОВЕ ОД ОКО  
70 МИЛИОНА ДИНАРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНО ПРЕДСТАВЉА ЈЕДНО ОД НАЈВЕЋИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СО АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Слађан Видојевић
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Општина Александровац и 
америчка агенција за међу-
народни раз вој USAID доде-
лили су 11.000 америчких до-
лара младим пре дузетницима у 
овој општини и тако створили 
услове за отва рање шест нових 
радних места. Део донације 
ове америчке агенције додељен 
је етно селу Латковац како би 
се увећао број услуга овог ту-
ристичког центра и отворила 
два нова радна места за младе. 

Свечаности уручења дона-
ције у Етно селу Латковац при-
суствовали су Драган Благо-
јевић, председник општине 
Александровац, Мајкл Пилз-
бери, директор Пројекта за ја-
чање економске сигурности 
USAID, као и Весна Видојевић 
испред Министарсва омлади-
не и спорта. 

Латковац је туристичко-уго-
ститељски комплекс аутентич-
них сеоских кућа са краја XIX 
века који ће уз помоћ овог гра-
нта опремити своју конферен-
цијску салу, чиме ће постати и 
дестинација за конгресни ту-

ризам. Запошљавање двоје 
младих људи у том етно селу, 
на годину дана, финансираће 
USAID, док ће за још четворо 
општина Александровац обе-
збедити потребна средства.

Подршка је део акционог 
плана за јачање омладинског 
предузетништва, канцеларије 
за младе у Александровцу на 
челу са струковним инже ње-
ром менаџмента и помо ћни-
ком председника општине Го-
раном Станковићем. Овај план  
усво јеног у сарадњи са USAID 
током 2011. године.

Иначе, од 2007. године до да-
нас, 33 локалне самоуправе 
широм Србије усвојиле су ак-
ционе планове за развој омла-
динског предузетништва, који 
су помогли да више од 12.000 
младих стекну основне вешти-
не битне за успешно предузет-
ништво.  Подршка младима за 
активно укључивање у при-
вредни живот део је активно-
сти USAID ка бржем економ-
ском опоравку Србије.     

Г.З.

ПОДРШКА МЛАДИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
сараДња ОПштине алексанДрОвац и USAID

у круг од 15 општина из Србије, 
које имају шансу да добрим ра-
дом дођу до могућности да кон-
куришу за средства из европ-
ских претприступних фондова. 
Тим поводом председник општи-
не и ја смо били на сту диј ском 
путовању у Немачкој. Ме ђутим, 
ми нећемо да чекамо већ плани-
рану реконструкцију канализа-
ционе мреже кроз град, коју мо-
жемо у неколико етапа да уради-
мо сопственим средствима. На-
дам се да већ идуће године може-
мо да урадимо део тог посла. 

Како побољшати рад служби 
ЈКСП када је у питању градска 
чистоћа, одржавања гробља, 
дивљих депонија…

Када разговарамо о чистоћи, 
подразумевамо скупљање и из-
ношење смећа, прање улица, од-
ржавање јавних површина и сл. 
Задовољан сам што је у претход-
ном периоду скоро цела тери-
торија општине покривена кон-
теј нерима и практично се смеће 

организовано прикупља на те-
ри торији наше општине. Што се 
тиче возног парка, има довољно 
специјализованих камиона. На-
жалост, осим једног новог, сви 
су доста дотрајали и ту морамо 
такође ући у набавку макар још 
једног новог возила. Оно што ме-
не посебно забрињава, а верујем 
и све наше грађане, је депонија 
„Сињевац“. Апсолутно је недо-
пустиво што она постоји на ме-
сту где постоји, као и стање у 
ком се налази. Депонија је прет-
рпана, преоптерећена, експло-
зивна је и запаљива. Најгоре од 
свега је што ЈКСП, а бојим се и 
општина, сами не могу да реше 
овај страшно велики проблем. 
Проблем може бити решен на 
начин „регионалне“ депоније 
или регионалног постројења за 
сагоревање, уз помоћ државе. 
На том проблему радиће ком-
плетно општинско руководство. 
Верујем да ћемо врло брзо доћи 
до неког прихватљивог решења. 

Што се тиче дивљих депонија, 
ми правимо јасан план за идућу 
годину и средићемо их на тери-
торији целе општине. Такође, 
већ радимо на томе да у идућој 
години кренемо да раздвајамо, 
селектујемо отпад на начин да 
уводимо контејнере за пет амба-
лажу , картоне, стакло, гуме и сл. 
На тај начин имаћемо неколико 
добити. Упослићемо додатно на-
ше запослене, остварићемо неку 
зараду и што је најважније, 
смањићемо оптерећење на депо-
нији. Апелујем и на грађане да 
користе места за одлагање сме-
ћа, а не јавне површине, парко-
ве, улице и сл. ЈКСП је ангажова-
но и на чишћењу снега и одржа-
вању улица и површина у зим-
ском периоду. Нажалост, не по-
седујемо скоро никакву намен-
ску опрему и механизацију за 
то. Размишљамо и да тај део на-
ших активности подигнемо на 
један виши ниво. Када разгова-
рамо о делатности везаној за 

одржавање гробља, ту пре свега 
планирамо следеће: куповина 
земљишта и можда проширење 
објекта. Инсистирам и на бољој 
уређености и одржавању гроб-
ља. За гробље у Стањеву, плани-
рамо изградњу објекта и купо-
вину земљишта. У плану је отва-
рање наше продавнице погреб-
не опреме. Овде желим да нагла-
сим да се појавила потреба за на-
шим услугама и по сеоским гро-
бљима и ми већ сада исте пружа-
мо. Као што видите, послови и 
делатности које обавља ЈКСП су 
врло комплексни, обилни и раз-
новрсни. Изузетно су важне, ве-
роватно најважније, за функцио-
нисање локалне самоуправе и 
свакодневни живот и рад грађа-
на. Самим тим, сви запослени, 
на челу са мном, морају да пруже 
свој максимум у раду и залагању, 
како би наши грађани имали 
што боље услове за живот и рад. 

Дејан Милић,  
Фото: Б. Стојковић
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ваше мишљење о орга ни за
цији запошљених у алексан

дровачком Дому здравља „До
бривоје Гер.Поповић“ у прет
ходном периоду?

- Организација запослених у 
Дому здравља у претходном пе-
риоду била је у неким службама 
добра а у неким службама јако 
лоша, што је резултовало дубо-
ким нарушавањем међуљудских 
односа у тим службама. Кон-
кретно, одласком у инвалидску 
пензију пре више од годину да-
на, обрачунска служба је остала 
без радника, а на то радно место 
није примљен радник, тако да се 
посао морао поделити на посто-
јећи кадар. У међувремену је при-
м љен немедицински радник за 
рад у магацину уместо у рачуно-
водству, што је дубоко нарушило 
међуљудске односе у овој служби, 
јер је број немедицинских попу-
њен, тако да по нормативима не-
мамо право да примимо обрачун-
ског радника. А по нормативима 
Министарства здравља имамо 
два немедицинска радника виш-
ка! И поред тога, обратио сам се 
надлежној ко мисији за рациона-
ли зацију кадра са адекватним 
образло же њем да нам дозволи 
пријем обрачунског радника у 
стални рад ни однос, али до данас 
одговор нисам добио! У возном 
парку се дешавало да има возила, 
али не и возача  који би дошли на 
позив од куће да превезу хитан 
случај када је дежурни возач већ 
одвезао други хитан случај, али 
је то сада боље организовамо. У 
Дечијој служби је било организа-
ционих проблема у погледу саве-
товалишта и систематских пре-
гледа, али је променом начелни-
ка службе учињено по бо љшање 
у том погледу.

Да ли Дом здравља има неоп
ходан број стручних кадрова и 
да ли Дом здравља има вишак 
запошљених?

Са тим бројем лабораната апсо-
лутно је немогуће организовати 
рад ове службе! А сходно уред-
би објављеној у Службеном гла-
снику 12/2009. на 120.000 анали-
за годишње, служба треба да има 
1 лекара специјалисту клиничке 
биохемије и 6 лабораната, а како 
ова служба годишње уради и 
преко 180.000 анализа, јасно је 
да нам је потребно бар 9 лабора-
ната. Са свим овим образло же-
њима обратио сам се надлежној 
комисији за рационализацију 
кадра одмах по постављењу на 
место в.д. директора, са захте-
вом за хитан пријем наведених 
радника у радни однос на нео-
дређено време, али ни до данаш-
њег дана никакав одговор нисам 
добио!

Пацијенти се највише жале 
на предуго чекање прегледа 
код изабраног лекара. Са друге 
стране, лекари су прео пте
рећени послом. Како решити 
овај проблем?

- Одговор на ово питање је 
највећим делом дат у одговору 
на претходно питање, дакле 
пријемом лекара у стални радни 
однос, а преоптерећеност лека-
ра послом се делом огледа и у 
томе што су уведене законске 
новине у погледу плаћања иза-
браних лекара по систему капи-
тације, па се примењује и нов 
информациони систем у погле-
ду вођења евиденције о пацијен-
тима. То свакако захтева један 
период прилагођавања лекара и 
пацијената на те новине.

Да ли планирате осавреме
њавање Дома здравља, и шта је 
у овом тренутку најнеопхо
дније?

- Свакако да планирам осавре-
мењавање Дома здравља, али у 
овом тренутку активности су 
усмерене на санирању запуште-
них и оштећених објеката на те-
рену, као и крова главне зграде 
Дома здравља, који у једном де-

- Дом здравља нема неопходан 
број стручних кадрова. То се 
односи, пре свега, на спе ци ја-
листу за очне болести, јер тај по-
сао обавља наш уважени колега 
др Марковић, који је у пензији, 
тако да ћемо се обратити Мини-
старству здравља да нам одобре 
једну специјализацију из офта-
лмологије.Такође, Дому здравља 
по нормативима Министарства, 
по броју становника, припадају 
два гинеколога, а у сталном рад-
ном односу имамо само једног, 
док другом лекару специјалисти 
уговор о раду на одређено време 
истиче крајем новембра! Обра-
тили смо се надлежној комисији 
за рационализацији кадра у Ми-
нистарству здравља да нам одо-
бри пријем овог радника у стал-
ни радни однос, али одговор још 
нисмо добили! Недостају нам и 
лекари опште медицине, и то 
шест, с обзиром на разуђеност 
територије општине Алексан-
дровац, али по нормативима 
Министарства само два, али ни 
за њих још увек нисмо добили 
одобрење поменуте надлежне 
комисије! Највеће неслагање из-
међу наших реалних потреба за 
оптимално функционисање и 
норматива које је прописало 
Министарство здравља, прису-
тно је код медицинског кадра 
сре дње и више стручне спреме. 
Наиме, по нормативима имамо 
10 медицинских сестара вишка 
и два лаборанта вишка!? Реално, 
стање је сасвим другачије: нама 
је с обзиром на обим посла који 
се увећава због све већег броја 
старих и оболелих потребно нај-
мање 10 тих сестара, које су на-
водно вишак! У лабораторији је 
такође апсурдна ситуација, јер 
са тренутно запослених шест 
лабораната, ми смо принуђени 
да заказујемо пацијентима и до 
недељу дана унапред, а по норма-
тивима нам припадају само 4!? 

лу прокишњава. У току је и по-
ступак набављања нових зим-
ских гума за санитетска возила, 
а њихово сервисирање и по-
правке су већ обављени. Оса-
времењавање у смислу набавке 
нових дијагностичких апарата 
је у плану за наредне године (ул-
тразвук за дечији диспанзер, 
рендген апарат – којим ће се за-
менити 40 година стар постојећи 
апарат, нови анализатор за елек-
тролите, нови хематолошки и 
биохемијски анализатор у лабо-
раторији, итд.), а у многоме ће 
зависити од финансијских мо-
гућности оснивача – општине, 
са којом сам у овом кратком пе-
риоду имао одличну сарадњу и 
пуно разумевање за проблеме 
које сам затекао.Такође је у пла-
ну и додатно стручно усавр ша-
вање постојећег кадра, као и 
упућивање на специјализације. 
Оно што је у овом тренутку 
најнеопходније, осим финан-
сијских средстава, су кадрови, 
да би наш Дом здравља опти-
мално функционисао.

Б.Лачњевац
Фото: Б.Стојковић

CURRICULUM VITAE
Дејан Чолић је рођен 7.сеп

тембра 1964.године. Ожењен, 
отац двоје деце. Дипломирао 
на медицинском факултету Бе
оград – одељење у крагујевцу 
јануара 1992.године. У здрав
ственом центру крушевац за
послио се  1993.године – у Дис
панзеру за децу и омладину. 
Од 1994. до 2004.године радио 
као спортски лекар свих селек
ција у Фк „Жупа“. Добитник при
знања за развој спорта у Жупи 
1997.године. Од 1995. до 1998. 
године радио на пословима 
лекара у здравственој станици 
горњи ступањ. Од 1998.године 
ради као лекар у Хитној служ
би Дома здравља у александро
вцу, као и у Диспанзеру за за
штиту деце и омладине, здрав
ственој станици у Плешу, амбу
лантама у јелакцима, Плочи, 
Дашници, злегињу, мрмошу, 
трнавцима и Доброљупцима. 
специјализацију из клиничке 
биохемије завршио 30. јануара 
2009. године, са оценом одли
чан, на медицинском факулте
ту у Београду. Од 11.фебруара 
2009. године ради на месту шефа 
лабораторијске службе у алек
сандровачком Дому здравља. 

ОНО шТО ЈЕ У ОВОМ ТРЕНУТКУ НАЈНЕОПХОДНИЈЕ, ОСИМ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА, СУ КАДРОВИ, ДА БИ НАш 
ДОМ ЗДРАВЉА ОПТИМАЛНО ФУНКЦИОНИСАО

ИНтЕРвјУ: Др Дејан ЧОлић, в.Д. ДиректОра ДОма зДравЉа „ДОБривОје гер.ПОПОвић“

НЕДОСТАЈУ  
НАМ ЛЕКАРИ

Др Дејан Чолић
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ВОЗАЧИ АУТОМОБИЛА И ДРУГИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  
УСКОРО ЋЕ МОЋИ ПАРКИРАЊЕ СВОЈИХ  
ЧЕТВОРОТОЧКАшА НА АЛЕКСАНДРОВАЧКИМ  
УЛИЦАМА ДА ПЛАТЕ СМС ПОРУКОМ.  
У ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ КАЖУ,  ДА СЕ НА ТАЈ НАЧИН  
шТЕДИ И ВРЕМЕ И НОВАЦ

ПОслОвни центар иДе У кОрак са временОм

Јован Ивљанин директор ЈП „Пословни 
центар Александровац – Жупа“, каже да 

се плаћањем паркинга на овај начин, из-
бегавају честе расправе власника аутоми-
обила са инкасантима нашег предузећа.

- Ово је много ефикаснији начин напла-
те, који више него до сада, обавезује све 
кориснике паркинг простора. Сви они ко-
ји не буду плаћали паркирање, мораће да 
се суоче са одговарајућим  санкцијама“ –
наглашава Ивљанин.

Иначе, Пословни центар управља зеле-
ном, бувљом, сточном и кванташком пи-
јацом. Врши наплату паркинг сервиса. Уп-
равља рестораном „Базен“, као и базеном 
за купање. Одлуком СО од 17. септембра, 
овом предузећу придодато је управљање 
Халом спортова, мини пич тереном,као и 
игралиштем „Маракана“.

Директор Ивљанин истиче, да је прихва-
тио велику одговорност и напомиње, да је 

преокупиран плановима око унапређења 
пословања и рада предузећа. 

- Један од првих задатака је веће анга жо-
вање сваког појединца на радном месту, а 
самим тим више реда и дисциплине. Мора-
мо више да се ангажовањемо на по дизању 
нивоа хигијене на пијацама. Посебно на 
Зеленој, где се продају животне намирни-
це. У току је иницијатива за сана цију Базе-
на, са рестораном, а започели смо преговоре 
око решавања питања грејања у Хали спор-
това“- каже Јован и напомиње да је, уна-
пређење живота грађана Жупе основни циљ, 
који у наредном периоду стоји пред 13 за-
послених радника овог предузећа. 

Како истичу у Пословном центру, затече-
но стање пословања карактериишу брони 
проблеми. Почев од финансијских обавеза 
према добављачима и повериоцима и не-
измиреним бавезама према запосленима.

Д.М.Б.Л. · Фото: Б.Стојковић

УСКОРО НАПЛАТА ПАРКИНГА 
ПУТЕМ СМС 

ПОШТЕНИМ РАДОМ  
ДО ФУНКЦИЈЕ 

јован ивљанин је рођен 20.01.1961.го
дине, у селу рокци, где је завршио основну 
школу. По завршеној средњој школи у алек
сандровцу, дипломирао 1983. додине на 
вишој управној школи у загребу и стекао 
звање, управни правник. радио у преду
зећу „арматуре“ 10 година, на месту секре
тара органа управљања, затим у „Прогре
су“ – горњи милановац – три године на ме
сту помоћника директора и комерцијале. 
Десет година ради у приватном бизнису – 
угоститељство, школа тениса и продаја не
покретности. Ожењен, отац двоје деце. ће
рке марина стекла је диплому дипломи
раног дефектолога, а син марки је на тре
ћој години Факултета за дизајн. за место 
директора јП „Пословни центар“ јован је, 
кажу у сО александровац, стигао радом и 
поштењем по коме је и препознатљив међу 
грађанима Жупе.

АгЕНцИјА „тосКИЋ“
александровац, трг ослобођења бр. 3
преко пута ресторана „Брод“ – према зеленој пијаци
инфо: 037.751.573, 063.490.696
Email: agencijatoskic@gmail.com · www.agencijatoskic.co.rs
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
КомпЛЕтНА РЕгИстРАцИјА возИЛА на 6 месечних рата, на чекове
– Обезбеђен технички преглед
– за клијенте бесплатна правна помоћ и правни савети
КомпЛЕтАН пРЕНос вЛАсНИштвА возИЛА
( сачињавање купопродајног уговора – овлашћења, пореске пријаве  
и одјаве возила)

пУтНо – зДРАвствЕНо осИгУРАњЕ зА ИНостРАНство
 огЛАшАвАњЕ КУповИНЕ И пРоДАјЕ КУЋА – пЛАцЕвА,  
стАНовА, ЛоКАЛА И возИЛА

Јован Ивљанин
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НОВА ПОЛИЦИЈСКА 
СТАНИЦА ДО МАЈА 
ИДУЋЕ ГОДИНЕ

У   посети општини Александровац бора-
вио је начелник управе за заједничке 

послове МУП-а Србије, Александар Но-
вковић. Повод доласка је наставак изград-
ње полицијске станице у граду, друге фа-
зе. На састанку са председником општине 
Александровац, Драганом Благојевићем 

било је речи и о другим темама. Између 
осталог, било је речи и о формирању саве-
та безбедности у саобраћају, како би се 
саобраћајна безбедност и култура у самом 
граду подигла на виши ниво.Такође, било 
је речи и о могућности да локална самоу-

права, односно општина Александровац 
помогне реализацију још неких пројеката 
у сарадњи са Министарством унутрашњих 
послова. Наиме, МУП Србије користи и 
Митрово Поље за више намена. – Ми бис-
мо били изузетно задовољни када би ло-
кална самоуправа нашла интерес па да у 
заједничкој сарадњи то оживимо на један 
виши и бољи начин, - рекао је овом при-
ликом Александар Новаковић, начелник 
Управе за заједничке послове МУП-а 
Србије. Драган Благојевић је овом прили-
ком истакао изузетне туристичке потен-
цијале и предности за развој спортског и 
бањског туризма и додао:- Нама предстоје 
разговори о неком заједничком улагању у 
будућем периоду у смислу развоја Митро-
вог Поља као туристичке дестинације.

Г. Ђукић

Почетком новембра, у Косовској Ми-
тровици, представници општине Алек-

сандровац, на челу са замеником председ-
ника општине др Новицом Адамо вићем, 
учествовали су у акцији братим љења гра-
дова Косова и Метохије са општинама и 
градовима централне Србије. Треба на-
гласити да је овом значајном до гађају при-
суствовало 70 делегација из Ср бије, међу 
којима се нашла и општина Александро-
вац. Овом приликом потписана је Повеља 
о намери повезивања општина Косова и 
Метохије са унутраш њо шћу Србије. У 
Повељи се, између осталог, каже: „Уједи-
нимо снагу и љубав, надмоћ добра над 
злом. Нек наше време дарује надолазећим 
нараштајима хришћанску мудрост, љубав 
према отаџини, слободи, правди. Ово је 
зов вере, наде и љубави“. Централни до-
гађај потписивања Повеље десио се у Сали 
Техничког факултета. При сутнима се об-
ратио помоћник директора Канцеларије 
Владе Србије за КиМ Мирко Крлић, вла-
дика Рашко – призренски, владика Лип-
љански и председник СО Косовска Ми-
тровица Крстимир Пантић. Током борав-
ка у Косовској Митровици гости су имали 
прилике да обиђу манастире, културно – 
историјске споменике и да се упо знају са 
вишевековном традицијом овог краја.  Д.М.

недавно је потписан Меморандум о 
са радњи између општина Брус, Кур-

шум лија, Рашка, Александровац и Лепо-
савић. У име општине Александровац Ме-
морандум је потписао др Новица Ада-
мовић, заменик председника општине 
Александровац. Циљ покретања пројекта 
је израда Регионалне стратегије брен ди-
рања, којим би се дефинисао бренд Копа-
оника, као заједничког региона, и брен-
дови општина који припадају региону 
Копаоника. Меморандум о сарадњи пот-
писан је на период од 11.10.2012.године 
до 31.12. 2013.године. Потписници Ме-

морандума сложили су се да носилац 
пројекта буде општина Брус. Општине 
потписнице овог Меморандума о сарадњи 
сагласиле су се да конкуришу за фи нан-
сијска средства, која су доступна за изра-
ду Регионалне стратегије брендирања од 
стране Министарства надлежног за по-
слове подсти цања регионалног развоја. 
Иначе, општине потписнице су сагласне 
да се и друге општине, које географски 
припадају региону Копаоника, придруже 
реализацији про јекта, под условом под 
којима су се удружиле општине потпис-
нице.                  Б.Л.

У ПОсети ОПштини алексанДрОвац БОравиО наЧелник мУП-а срБије, алексанДар нОвкОвић

ПОтПисан мемОранДУм О сараДњи Пет ОПштина  
ПОткОПаОниЧкОг региОна

ЗА МИТРОВО ПОЉЕ, КАО ОДЛИЧНУ 
ДЕСТИНАЦИЈУ ЗА РАЗВОЈ СПОРТСКОГ И 
БАЊСКОГ ТУРИЗМА ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС 
ОПшТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ И МУП-А СРБИЈЕ

КОПАНИК – ЗАЈЕДНИЧКИ БРЕНД

кОсОвска  
митрОвица

ОВО ЈЕ ЗОВ  
ВЕРЕ, НАДЕ  
И ЉУБАВИ

Александар Новковић
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УслУге БеЖиЧнОг интернета УскОрО  

ДОстУПне свим грађанима ЖУПе
решавање ПрОБлема ОтПаДниХ вОДа  

ОД великОг знаЧаја за станОвнике  
ОПштине алексанДрОвац

ИНТЕРНЕТ ДОСТУПАН СВИМ 
ГЕНЕРАЦИЈАМА.  
ДОБИТ НА ДУГЕ СТАЗЕ

Услуге бежичног интернета ускоро ће бити доступне 
грађанима општине Александровац. Ово је само један 

од носилаца пројеката који ће заживети на територији оп-
штине Александровац. 

– У првој фази, бежични интернет ће функционисати на 
нивоу целог града, а  другом фазом биће обухваћена сва 
домаћинства,- реко је Зоран Марковић, директор агенције 
„ЗовиМе“,на састанку са председником општине Алексан-
дровац, Драганом Благојевићем. 

Осим тога идеја је да свако дете које пође у први разред 
средње школе добије таблет ПЦ одмах по увођењу интер-
нета, а касније и свако дете. То ће бити стандард у општини 
Александровац која ће бити један од носуилаца пројекта: 
“Србија без граница“, пројекта који је подржао и председ-
ник државе Томислав Николић.  Путем страних донација 
обезбедиће се и зона за старије грађане који ће бити обуча-
вани, тако да ће сви имати приступ интернету. 

– За реализацију оваквог пројекта општина ће издвојити 
незнатна средства, али ће зато ефекти бити јако значајни, 
истакао је Драган Благојевић, председник општине Алек-
сандровац. Овакви пројекти младим људима пружају већу 
перспективу и могућност да остану у својој општини и са-
мим тим дају општи допринос.

БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ – 
НОВИ ПРОЗОР У СВЕТ 

ПРЕЧИшЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА И У ЖУПИ 

ТЕХНИЧКА ВОДА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И  
ДРУГЕ СВРХЕ. ПРЕЧИшЋАВАЊЕМ ДО ЗДРАВИЈЕ 
ХРАНЕ И ЗДРАВИХ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДa

Да би у општини Александровац био регулисан проблем 
отпадних вода који у већини градова није у потпуности 

решен, у кабинету председника општине, Драгана Благојевића, 
одр жан је састанак. У раду су учествовали Немања Томовић, 
саветник за науку и технологију, Слађан Видојевић, дир. ЈКП 
“Александровац“, Ратко Јовановић, помоћник дир. ЈКП, Ве-
рољуб Николић, технички директор и Бенгхт Царлстром, вла-
сник компаније Africa Water Management Company. -Заинте-
ресовани смо да се укључимо у пројекат пречишћавања от-
падних вода у вашој општини и након детаљнијег упознавања 
настојаћемо да се поново појавимо са предлогом пројекта 
који би био друштвено прихватљив за заједницу, изјавио је 
овом приликом Бенгхт Царлстром, власник компаније која се 
бави пречишћавањем отпадних вода. Отпадне воде су један 
од битнијих проблема чије решавање је од изузетног значаја 
за становнике општине Александровац.

- Ми смо зацртали да у мандату ове власти, у четворо го-
дишњем периоду покушамо да решимо тај проблем који је од 
животног значаја за наше становништво, тим пре што је у ос-
нови воћарска и виноградарска производња, рекао је овом 
приликом председник Благојевић. Да је решавање проблема 
отпадних вода од великог значаја говори и чињеница да ћемо 
моћи да изађемо са продајом здраве хране и са продајом здра-
вих органских производа. Све то ће знатно утицати на по ди-
зање прихода наших пољопривредних произвођача, а самим 
тим и бољег стандарда и бољег начина живота. Како се пре-
чишћавање отпадних вода плаћа, у току су разговори и са дру-
гим фирмама јер се тражи оптимално решење да становнике 
наше општине то што мање кошта и да што мање поднесу тај 
терет, а да истовремено продукти пречишћавања от падних 
вода буде технички чиста вода која касније може да се употре-
би и за наводњавање и у друге сврхе, истакао је Благојевић.

- Очекује нас студија изводљивости која ће јасно показати 
какве су обавезе локалне самоуправе и нашег становништва 
према тим пројектима и какви ће бити ефекти и резултати 
тог пројекта.                      Гордана Ђукић
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Жупска берба“ је туристичко 
– привредна манифе ста ци-

ја, која се одржава сваке године у 
славу грожђа и вина жупског ви-
но горја, а одликује је неколико спе-
цифичности – јединствена у свету 
Фонтана вина, Пољопривредна 
изложба и Винска улица, затим 
богат културно – уметнички про-
грам, изложбе, параде, те спорт-
ски и забавни садржаји, чији је 
циљ да привуче што већи број по-
сетилаца и прилика да се предста-
ве и прошире привредни и тури-
стички потенцијал александро-
вачке општине. Овогодишња 49.- 
по реду светковина винове лозе и 
вина, која се одржавала од 20. до 
23 септембра, привукла је преко 
200.000 гостију. Све је почело тра-
диционалним дефилеом, који 
представља вишевековну тради-
цију друге европске Шампање. 
Заједно са најлепшим капљицама 
жупског виногорја – осликана 
младост и лепота једне од нај леп-
ших светковина посвећене гро-
жђу и вину. Вино град – град вина, 
радости и културе што и јесте мо-
то овогодишње „Жупске бербе“. 
Након свечаног дефилеа, откри-
вен је споменик посвећен жуп-
ском виноградару. Споменик су 
открили Братислав Гашић, опуно-
моћени изасланик председника 
Републике и градоначелник града 
Крушевца и Драган Благојевић, 
председник општине Александро-
вац. Свечаност је настављена бо-
гатим културно – уметничким про-
грамом, а за сценарио су били за-
дужени Миодраг Шароњић и Дра-
ган Марковић, у коме су учество-
вали КУД „Грозд“ и КУД „Жупа“ 
из Александровца и глумци кру-
шевачког позоришта Момир Бра-
дић и Весна Павловић. Програм је 
на најлепши начин осликана тра-
диција и обичаји Жупе. Ово го ди-
шњу „Жупску бербу“ свечано је 
отворио Братислав Гашић, опуно-
моћени изасланик председника Ре-
публике и градоначелник града 

Крушевца. А уз песму, игру, вино, 
весеље и ватромет на небу, нај леп-
ше боје Жупе као што је Жупа са 
својим бојама – најлепше место ра-
не јесени. 

 ПЛОДОВИ УБРАНИ У 
НЕДРИМА ЖУПЕ
У александровачкој Средњој 

школи „Свети Трифун“ организо-
вана је пољопривредна изложба 
под називом „ Плодови убрани у 
недрима Жупе“, на којој су на ј-
лепше и најквалитетније произво-
де изложили виноградари, воћари 
и ратари Жупе. Ово је била при-
лика да се велики број туриста и 
становника александровачке оп-
штине упознају са оним шта Жупа 
може подарити, када је у питању 
пољопривредна производња. Из-
ложбу је свечано отворио Драган 
Благојевић, председник општине 
Александровац.

 ПРИЈЕМ ЗА УГЛЕДНЕ 
ЗВАНИЦЕ

У векој Сали СО Александро-
вац, председник општине Алек-
сандровац Драган Благојевић, са 
сарадницима, организовао је при-
јем за угледне званице, представ-
нике јавног и политичког живота 
општина расинског округа. 

Угледним званицама из света 
политике, културе, спорта и при-
вреде најпре се обратио председ-
ник општине Александровац Дра-
ган Благојевић и том приликом 
представио потенцијале жупског 
краја у свим областима друштве-
ног живота. Председник је иста-
као значај традиционалне при-
вредно - туристичке мани фе ста-
ције која се по 49-ти пут одржава. 
Међу званицама из јавног и поли-
тичког живота, били су начелник 
расинског управног округа Драгу-
тин Вељковић,  Милоје Михај-
ловић, председник крушевачког 
одбора СНС-а и председници су-
седних општина Варварин и Тр-
стеник и општине Ражањ. 

„ЖУПска БерБа 2012“ Остаће УПамћена ПО ПривреДним, кУлтУрним, тУристиЧким, сПОртским и заБавним ДОгађајима

„ЖУПСКА БЕРБА“ СЕ ОДРЖАВА ОД  
1963. ГОДИНЕ И СПАДА МЕЂУ НАЈСТАРИЈЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТОГА ТИПА НА БАЛКАНУ

ГРАД ВИНА, 
РАДОВАЊА  
И КУЛТУРЕ

РУЖИЋ ПОСЕТИО „БЕРБУ“
У оквиру привредно – туристичке манифестације „Жупска берба“ 

општину Александровац посетио председник Извршног одбора СПС 
Бранко Ружић. Током посете Ружић је најпре имао састанак са руко-
водством општинског Одбора СПС, а састанку су присутвовали и 
руководство Расинског округа СПСа – Синиша Максимовић и Влади-
мир Тасић. Након тога Бранка Ружића примио је и Драган Благојевић, 
председник општине Александровац. Том приликом разговарано је о 
даљем развоју Жупе, посебно када је у питању развој комуналне ин-
фраструктуре, као и о туристичким и аграрним потенцијалима Жупе. 
Акцентован је, поред осталог, даљи развој жупског виногорја. Руко-
водство општине, заједно са гостима, обишли су јединствене атра-
кције у свету – споменик посвећен виноградарима Жупе, потом Фон-
тану вина и Винску улицу. 

Б.Лачњевац · Фото: Б.Катанчевић
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Богати културно-уметнички 
садржаји обележили су и ове 

Глишићеве дане који се већ тради-
ционално одржавају у општини 
Александровац. 

Ове године у организацији КПЗ 
„Жупа“, Музеја винарства и вино-
градарства и ОШ „Прва бразда“ из 
Горње Велике Врб нице, мани фе-
стација је почела у Музеју винар-
ства и виноградарства програмом 
„Глишићу у част“. Уз песме о вину 
и гро жђу и изузетан драмско-
сценски приказ Глишићеве „Прве 
бразде“, који су осмислили про-
фесори српског језика, Снежана 
Арсић и Тома Милић, уз глумце 
Момира Брадића и Весну Пав ло-
вић и ученике Средње школе 
„Свети Трифун“ из Александров-
ца, ова прича преселила нас је и 
осликала време када је Глишић 
пре 128 година дошао први пут у 
Жупу. Глишићеве дане отворио је 
председник општине Александро-
вац, Драган Благојевић. Програм 
прославе ове традиционалне мани-
фестације нас тављен је винским 
коктелом у Винској сали Музеја. Уз 
песме о вину и грожђу служила су 
се вина најбољих жупских винара. 
Домаћини су били Саша Николић 
и Раде Ћосић, мај стори вина, а го-
сти су могли да уживају и у нај-
бољим афоризмима Ивка Михај-
ловића. Ма ни фестација је на-
стављена по традицији у Горњој 
Великој Врбници на месту које је 
великом писцу послужило као ин-
спирација за најлепше приповет-
ке српске реалистичке прозе. Све 
је почело дочеком го стију, а дома-
ћини су се потрудили да дочек бу-
де уз традиционалне српске спе-

Финално такмичење мани фе-
стације „Сусрети села 2011-

2012“ одржано је 2. и 3. новембра у 
александровачком Дому културе. 
Прве вечери у културно-уметнич-
ком стваралаштву такмичиле су 
се Месне заједнице: Трнавци, Бо-
турићи, Гаревина и Ратаје, а друге 
Горњи Ступањ, Г.В. Врбница, Ла-
ћислед и Лесковица. Овогодишњу 
смотру Сусрета села отворио је 
председник општине Александро-
вац Драган Благојевић: 

- Народ који не негује своју тра-
дицију, своју културу не заслужује 
да постоји. Наша Жупа је позната 
по неговању културне традиције. 
У њој су поникли и у свет отишли 
многи занаменити људи. У њихово 
васпитање и образовање дубоко је 
уткана наша традиција, обичаји и 
култура, - нагласио је отварајући 
манифестацију, председник Бла-
гојевић. Ова традиционална ма-
ни фестација доказује да жупска 
села не заборављају своје корене и 
традицију, а општина Алексан-
дровац је једна од ретких која мо-
же да се похвали оваквим смотра-
ма народног стваралаштва. Про-

ци јалитете: врућу проју, погачу, 
печене кро мпире и разне друге 
ђаконије и по која капљица домаће 
ракије. Биле су присутне угледне 
званице из културног и јавног жи-
вота. Између осталих Драган 
Благојевић, председник оп штине 
Александровац, Новица Адамо-
вић, заменик председника, Раде 
Јевтовић, председник СО Алек-
сандровац, као и директори јав-
них пре ду зећа и културни после-
ници. Овај традиционалан кул-
турни догађај настављен је на до-
ручку код темеља Мионине куће 
где Џамићи већ више од једног 
века заоравају своје бразде. Мо-
мир Брадић, глумац Круше вачког 
позоришта, на маестралан начин 
оживотворио је лик Милована 
Глишића и веро до стојно дочарао 
та давна времена која пред став-
љају оставшти ну за будућност 
срп ског народа. Након тога отво-
рена је изложба домаће радино-
сти, етно јела и пољопривредна 
изложба у ОШ“Прва бразда“. 
Вредне домаћице су се и овога пу-
та потрудиле да специјалитети бу-
ду врхунског квалитета. Богато за 
очи, за душу и стомак. Ко је имао 
прилике да проба није се покајао. 
У Дому културе организован је 
културно-уметнички програм за 
који су били задужени С.Ш. “Св.
Трифун“, такође Весна Павловић и 
Момир Брадић, глумци крушева-
чког народног позоришта, КУД 
„Грозд“, КУД из Трстеника, а шлаг 
на торти били су малишани из 
ОШ „Прва бразда“. Најзаслу жни-
јима за допринос организацији 
„Глишићевих дана 2012 године“ 
додељена су признања.      Г.Ђ. – Д.М.

грамом којима су села наше опш-
тине представила, заслужују нај-
ви ше оцене за изузетно при пре-
мљене наступе, а они превазилазе 
границе аматерског стваралашт-
ва. Зато је жири у саставу Божидар 
Ковачевић, проф. социологије и 
муз. културе, Томислав Станић, 
дипл.правник и познати културни 
радник и Дејан Јефтовић, радник, 
дугогодишњи учесник културно-
уметничких манифестација и ове 
године имао заиста тежак задатак 
да донесе коначну оцену. Одлучи-
вале су нијансе. Ипак неко је мо-
рао бити најбољи. Тако на ово го-
дишњој смотри села, прво место 
освојила је МЗ Г.В.Врбница, друго 
МЗ Ботурићи, а треће МЗ Горњи 
Ступањ. За прва три места обез-
беђене су вредне награде. 

Иначе, традиционалну манифе-
ста цију, „Сусрети села 2011-2012“, 
организовала је КПЗ „Жупа“ под 
покровитељством општине Алек-
сандровац. Из године у годину ова 
манифестација доказује да је Жу-
па прави расадник талената, али и 
чувар традиције и обичаја. 

Гордана Ђукић

ПОЧеткОм ОктОБра ПО траДицији ОДрЖани глишићеви Дани ОДрЖанО завршнО такмиЧење траДициОналне 
маниФестације „сУсрети села „2011-2012“

У ЧАСТ ГЛИШИЋУ ГОРЊА ВРБНИЦА  
ПОБЕДНИК СУСРЕТА СЕЛА

У ФИНАЛУ СЕ ТАКМИЧИЛО ОСАМ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА У КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОМ 
СТАВАРАЛАшТВУ

тРЕЋИ НА оКРУЖНом тАКмИЧЕњУ 
Горња Велика Врбница је достојно презентовала општину Александровац 

на окружном такмичењу у Великом Шиљеговцу, где је заузела треће место у 
укупном пласману. Ова месна заједница је освојила чак четири специјалне  
награде из разних области и то прва места за најбољи културно-уметнички 
програм, најбољу сценографију, из области екологије и пољопривредне про-
изводње. Негован Николић, в.д. директора КПЗ ”Жупа” је истакао овом 
приликом да општина Александровац, као ретко која, може да се похвали 
чињеницом да је  имала чак осам  месних заједница које су учествовале на 
општинском такмичењу. Изванредно треће место је само доказ да је Жупа 
чувар традиционалне културе и обичаја.
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турно – историјским спомени-
цима, знаменитим верским објек-
тима и манифестацијама), по-
клон пакет или новчану награду 
члановима који пуне 80 и 90 го-
дина живота, новчане позајмице 
од 5.000 динара на 5 месечних 
рата без камате, обраде захтева 
за бањско – климатска лечења и 
рехабилитацију на захтев и те-
рет Републичког фонда ПИО, 
исплата посмртнине породици 
умрлог члана Удружења (из рад-
ног односа и самосталне делат-
ности 50 одсто од износа задње 
пензије, односно лимитирани 
из нос од 6.000 динара, за пољо-
привредне и пензије из радног 
односа који имају мању пензију 
од 12.000 динара.

Удружење пензионера није 
ПУПС

Чланство у Удружење пензио-
нера се не може поистоветити са 
чланством у ПУПС-у, како мно-
ги пензионери мисле, или су по-
грешно информисани, јер Удру-
жење пензионера општине Алек-
са н дровац је удружење грађана 
на добровољној основи, а по 
структури је невладино, соци-
јално – хуманитарно удружење, 
са самосталним деловањем у скла-
ду са Статутом, програмом рада 
и другим законским актима, пре-
ко својих легално изабраних ор-
гана, у циљу остваривања зајед-
ничких интереса пензионера у 
оквиру Удружења. Учлањењем у 
Удружење пензионера не по-
стоји никаква обавеза политич-
ког деловања у оквиру ПУПС-а, 
што је према речима многих 
пензионера била главна кочни-
ца учлањења у Удружење пензи-
онера, јер су Удружење пензио-
нера поистовећивали са ПУПС-
ом, без жеље да се учлањењем у 
Удружење баве политиком.                   

Југослав Тоскић

из раДа ПензиОнерске 
Организације

СНАБДЕВАЊЕ 
ПЕНЗИОНЕРА

Удружење пензионера је и ове 
године обезбедило за своје чла-

нове дрва и угаљ за грејну сезону 
на рате. Што значи, да су заинте-
ресовани пензионери, имали мо-
гућност да огрев исплате у више 
рата (до десет). Цена једног ме-
тра огревног дрвета износила је 
3.900,00 динара, а дрва је испо-
ручивала Услужна радња за сечу 
шума „Буги Плус“ Милорада Џо-
палића ПР Плеш.

Испорука огревног дрвета тра-
је током читаве године, а до сада 
је испоручено пензионерима 
преко 2.500 кубика огревног др-
вета (буква, храст, цер) прве и 
друге класе по ЈУС-у за дрва.

Што се тиче цене и испоруке 
угља, ради се о угљу различитог 
квалитета зато су и цене разли-
чите. Тако „костолац“ (лигнит) 
цена са превозом 7.200,00, „шта-
ваљ“ (мрки) 12.500,00, „бано-
вићи“ (мрки) 14.500,00, „ресави-
ца“ (камени) 16.800,00 динара. Ту 
су још: сушена „колубара“, „луб-
ница“ (мрки), „соко“ (камени), 
као и брикет каменог угља. До са-
да је испоручено преко 90 тона 
разног угља.

Пензионери су поздравили и 
похвалили акцију Удружења пе-
нзионера које брине о огреву за 
своје чланове како би грејну се-
зону могли да дочекају задо вољ-
ни и спремни за дуге, хладне зим-
ске дане и ноћи. Удружење пен-
зионера наставља дугогодишњу 
сарадњу са произвођачима су-
хомеснатих производа и лисна-
тог теста. Понуда за пакете, раз-
не величине, тежине и цене, 
прикупљају се месечно, после се 
наручују тражени производи 
који стижу веома брзо. Тако пен-
зионери ногу да бирају пакете 
разне тежине и цене, да се одлу-
че према својим финансијским 
могућностима и увек су задо вољ-
ни понудама. Све ово говори да 
се посвећује дужна пажња пен-
зионерима, да је Удружење отво-
рено за све примедбе и жеље пе-
нзионера, прихвата се са задово-
љством све што је савремено и 
потребно нашим пензионерима, 
по популарним ценама и у више 
месечних рата. До сада је испо-
ручено преко 500 пакета сухоме-
снатих производа и лиснатог 
теста, а до краја године се оче-
кује да се тај број удвостручи.

Ј.Љ.П.

из раДа УДрУЖења ПензиОнера ОПштине а лексанДрОвац

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА  
НИЈЕ ПУПС

ВИСОКО РАНГИРАНО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПшТИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВАЦ У РЕПУБЛИЦИ. ЗАшТО СВАКИ ПЕНЗИОНЕР 
ТРЕБА ДА СЕ УЧЛАНИ У УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА?

једно од ретких места где пен-
зионери општине Александро-

вац могу да се друже са својим 
вршњацима и да остварују своја 
права је зграда Удружења пензи-
онера општине Александровац, 
подигнута 1985.године, које је 
власништво Удружења пензио-
нера, преко којег и послује. У 
приземљу зграде је ресторански 
део, који је дат у закуп за пружа-
ње угоститељских услуга, али 
пен зио нери у свакој прилици 
могу користити овај простор. 
Много им значи, јер ту могу да 
се максимално опусте играјући 
разне друштвене игре, читајући 
новине, гледајући ТВ уз кафицу 
и по коју ракијицу. Лепо је виде-
ти када су људи у трећем добу 
витални и расположени, са ос-
мехом на лицу. Низом активно-
сти, најозбиљнијим стручним и 
организованим радом, Удруже-
ње пензионера општине Алексан-
дровац из године у годину оства-
рује одличне резултате на плану 
унапређивања и заштите мате-
ријалног и друштвеног положаја 
и социјалне сигурности пензио-
нера, због чега се високо котира 
на лествици пензионера у Срби-
ји. Незванично, основано је 1973. 
године, а званично 1995.године 
када је извршена прере гистра-
ција и извршен упис у регистар 
удружење грађана. Удружење је 
међу водећим у Србији , на чему 
им могу позавидети и штошта 
научити многи привредници. 
Да пензионерски дани могу би-
ти испуњени игром, песмом и 
дружењем, доказали су чланови 
Удружења пензионера општине 
Александровац приликом раз-
них организованих дружења, пу-
товања и излета поводом про-
славе Српске нове године, 8.мар-
та – Дана жена, 28.јуна – Дана 
Удружења пензионера општине 
Александровац, дружења са чла-
новима удружења Трстеника, Па-
раћина, Краљева, Сопота, Боту-
рића и Плеша, обиласци манa-
стира Жича, Љубостиња и Ђу-

нис, као и ту-
ристичка пу-
товања у Гучу, 
Београд, Со-
ко бању, Крагу јевац, Јагодину, 
учешћем на „Олимпијади трећег 
доба“ у Сокобањи.

Зашто сваки пензионер тре
ба да се учлани у удружење 
пензионера?

Према речима председника 
Удружења пензионера општине 
Александровац Томислава Стај-
ковца, Удружење броји укупно 
3.220 чланова на подручју опш-
тине Александровац, а свој рад 
организује преко месних орга-
ни зација којих у оквиру удру-
жења има 46. Најбројније су ме-
сне организације са сеоских под-
ручја, где су пензионери и сто 
посто учлањени, док је у граду 
са приградским насељима си-
туација другачија, с обзиром да 
има доста пензионера који нису 
чланови Удружења пензионера. 
Своја права пензионери оства-
рују у месним одборима при ме-
сним организацијама, преко 
Скупштине и Извршног одбора, 
преко својим изабраних пред-
ставника. Чланарина за члaн-
ство у удружењу пензионера из-
носи 0,5 одсто од износа пензије 
за пензионере из радног односа 
и самосталне делатности (ста-
росна, инвалидска и породична 
пензија), односно за пољопри-
вредне пензионере – тај износ је 
један одсто, и иста се одбија пре-
ко пензионог чека, док се на из-
носе кућне неге и телесног ош-
тећења чланарина не обуставља. 
Члан Удружења пензионера, 
учлањењем остварује права на 
набавку огрева до 10 месечних 
рата, повратна новчана средства 
по завршном рачуну из прет-
ходне године (која се распоређује 
на пакете социјално угроженим 
члановима и новчане помоћи 
тешко болесним члановима), 
организовање путовања и дру-
жења широм Србије (посете кул-
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трошкове. Али, нема ни велике 
ефекте. Бољи рад значи и: по-
сету сајмовима и размени иде-
ја и искустава са сличним орга-
низацијама у земљи и иностран-
ству и много тога другог“ – ка-
зала је Светлана.

На наше питање како ће ТО  
наредне године обележити 50-
ту јубиларну „Жупску бербу“, 
Рашковићева каже, да са орга-
низацијом овог јубилеја треба 
почети одмах, те до септембра 
идуће године, треба уредити 

фасаде зграда у главној град-
ској улици, покренути рад Хо-
тела „Грозд“, уредити паркинг 
простор,обезбедити средства 
за маркетиншку кампању у 
домаћим и страниммедијима и 
много тога другог. 

У завиЧајнОм мУзејУ ЖУПе БрОјне активнОсти

ДИНАМИЧНИЈИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ДОПРИНЕО БИ, ПО МИшЉЕЊУ, СВЕТЛАНЕ РА шКОВИЋ, 
ДИРЕКТОРКЕ ТО АЛЕКСАНДРОВАЦ, ЈАЧАЊУ ЕКОНОМСКЕ 
МОЋИ ОПшТИНЕ, СМАЊЕЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
И ПОБОЉшАЊУ СТАН ДАРДА ГРАЂАНА ЖУПЕ.

за остварење тих циљева не-
опходни су каже Рашко ви-

ћева, нове идеје, као и већа 
финан сијска улагања.

- Динамичнији развој туриз-
ма и пољопривреде допринео 
би јачању економске моћи оп-
штине, смањење незапослено-
сти и побољшању живота и 
стандарда грађана Жупе. То би 
даље водило ка бржем развоју 
услужнних делатности. Пре 
свега трговине и занаства“ – 
каже Рашковићева и додаје, да 
Туристичка организација тре-
ба на све начине, много више 
него до сада, да промовише ту-
ристичке, привредне, култур-
не и друге потенцијале Жупе.

Она истиче, да ТО треба да 
буде активнија на органзацији 
ткз. радионица, где би се гра-

У Завичајном музеју Жупе у току је реконструкција која се изводи под 
покровитељством Министарства културе и информисања Републи-

ке Србије и општине Александровац. А приоритетан задатак и јесте 
завршетак реконструкције и постављање нове, сталне поставке Музеја. 
Процес реконструкције траје неко дуже време, па ће круна тог рада 
бити нова поставка – каже, између осталог, Јелена Тодоровић Гаври-
ловић, в.д. директора Завичајног музеја Жупе. Поред тога, Музеј ће и у 
наредном периоду имати низ културних садржаја – ту су изложбе, 
промоције књига, “Жупског зборника” и манифестације, од којих су на 
првом месту “Козник – град витезова”, Међународна смотра витешких 
удружења и средњевековна гозба на граду Кознику. - Што се тиче даљих 
планова, Завичајни музеј Жупе наставља да се бави очувањем култур-
ног блага Жупе, организовањем пратећих програма квалитетних из-
ложби из свог фонда, али и гостујућих, организовањем стручних пре-
давања, промоција књига и часописа као и издаваштвом. Завичајни 
музеј Жупе има стручан, школован и способан кадар који ће се увек 
трудити да својим знањем из различитих области обогатити културну 
сцену Жупе – истиче Јелена Тодоровић Гавриловић. Иначе, директорка 
Музеја искористиће највише енергије на обогаћивању културног живо-
та Александровца и одржавању културне баштине Жупе, јер сматра да 
Жупа има шта да сачува за своја будућа поколења, и сматра да жупска 
публика има истанчан укус, и да је јако заинтересована за оно што се 
дешава на пољу културе.                       Д.Милић · Фото: Б.Стојковић

сАЧУвАјмо КУЛтУРНУ 
БАштИНУ ЖУпЕ

Основне делатности Музеја су 
истра живање, скупљање и чување ар-
хеолошких, историјских и етнолош-
ких експоната везаних за богато кул-
турно наслеђе Жупе. Слоган Музеја је 
“Сачувајмо културну баштину Жупе”. 
Завичајни музеј Жупе бави се архео-
лошким ископавањима, а Жупа има 
велики број археолошких налазишта 
од праисторије, римских локалитета 
преко средњег века и даље; истражи-
вањем нематеријалне културне баш-
тине, историје Жупе и етнографског 
богатства Жупе. Осим основних де-
латности, Завичајни музеј Жупе ор-
ганизује и многе друге манифестације 
– најзначајнија је “Козник – град вите-
зова”. У просторијама Музеја органи-
зују се изложбе, промоције књига, 
предавања. Музеј се бави и издавач-
ком делатношћу, већ пет година из-
лази часопис “Жупски зборник”, који 
објављује научне радове везане за 
Жупу и Расински округ. Ове године 
Завичајни музеј Жупе ће у оквиру про-
јекта “Нематеријалне културне баш-
тине”, под покровитељством Мини-
старства културе и информисања Ре-
публике Србије и суфинансирањем 
СО Александровац, издати “Зборник 
не материјалне културне баштине Жупе”.

ђанима давале информације о 
савременим трендовима у овој 
области. Поједина домаћин ства 
у Жупи су реализовали такве 
пројекте попут: изградње етно 
села, улагање у подизање но-
вих засада винове лозе и из-
градње савремених капаците-
та за прераду вина. Потом,  
отва рање етно ресторана, из-
раде сувенира и томе слично.

- Мислим да је добро што по-
ред „Жупске бербе“ имамо још 
неколико јединствених мани-
фе стација које су по карактеру 
разнолике.Једна од таквих је и 
Сајам вина. ТО нема свој сајт. 
То свакако није замерка, већ 
истицање чињенице, да се по-
словало са скромним финан-
сијским средствима. Јер, ТО која 
само преживљава, нема велике 

ТУРИЗАМ И ПОЉОПРИВРЕДА 
РАЗВОЈНА шАНСА ЖУПЕ

оД мЕНАЏЕРА АгЕНцИјЕ До ДИРЕКтоРА
имам 42 године, завршила сам вишу текстилну школу. Први по

сао ми је био у „Жупљанци“, на пословима текстилног инжињера 
и програмера, одакле сам, по сопственој жељи, отишла након се
дам година. Потом сам шест година радила у „Delta Generali“ 
осигурању, најпре у крушевцу, а затим добијам пословницу у 
александровцу, чији сам менаџер. У септембру 2010.године осни
вам своју туристичку агенцију „Делфин“, у којој обављам послове 
посредништва у продаји туристичких ангажмана и осигурања. 
Удата сам, мајка ћерке од 16 година и сина од 14 година. срећна 
сам да сам се у досадашњем радном искуству бавила интересант
ним и различитим пословима, током којих сам стекла драгоцена 
искуства и познанства, као и да сам заволела путовања, која када 
једном осетите, схватите колико пружају добру енергију и смисао.

БИогРАФИјА
рођена сам 1981. године у кра гу

јевцу, где сам завршила II кра гује
вачку гимназију. Дипломирала сам 
сликарство 2005. године на Факул
тету уметности у нишу, у класи про
фесора ђура радо њи ћа, а магистри
рала сликарство 2008. године у кла
си професора зорана Фуруновића. 
Члан сам УлУса од 2006. године. 
имала сам десет самосталних изло
жби и преко 30 групних. Од радног 
искуства, имам преко две го дине 
рада у просвети. Поље мог интере
совања везано је за култу ру и умет
ност и све оно што се ти че очувања 
културног идентитета србије и ње
не експанзије, јер на род без култу
ре као да и не постоји.

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ – НОВА ПОСТАВКА

Светлана Рашковић

Јелена Тодоровић Гавриловић
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емотивно сам везан за овај предиван об-
јекат, као бивши ученик средње Пољо-

привредне школе и човек винородне Жу-
пе, једноставно након бављења у ранијем 
периоду неким другим пословима који су 
били веома важни и захтевни, доласком 
на чело Музеја вина у формирању, у мени 
се још више пробудио локал- патриоти-
зам и љубав према Жупи, која је из дана у 
дан све јача“. Гвозден Ђолић, директор Му-
зеја винарства и виноградарства, од но-
вембра 2004.године. Током рада у овој кул-
турној установи, које непрекидно траје 
већ осам година, сматра да је оправдао 
поверење које му је указано од стране вла-
сти које су водиле, и воде општину Алек-
сандровац. 

- Велико је задовољство да сам оправдао 
поверење и очекивања мојих суграђана, 
бројних спољних сарадника из наше сре-
дине и окружења, као и посетилаца Музеја 
из земље и иностранства. Ако ме питате 
откуда толика љубав према овој установи 
и послу којим се бавим, морам вам одмах 
рећи да сам један од људи који су дав на-
шњу идеју о формирању јединственог 
музеја претворили у стварност крајем де-
ведесетих година, када је зграда старог 
винског подрума реновирана и заштићена 
од даљег пропадања, да би 31.марта 2000.
године била донета Одлука Скупштине 
општине о формирању Музеја винарства 
и виноградарства, чији сам ја био први 
председник Управног одбора, а Србислав 
Станковић први директор – каже дирек-
тор Ђолић. У реализацији бројних задата-
ка и активности током године помажу му 
сарадници који су запослени у Музеју, а 

исто тако и бројни 
сарадници из опш-
тине и целе Србије. 

- Са својим сара-
дницима сам задо-
вољан, посебно са 
Зораном Благојевићем – Жеком, уметни-
ком како га ми зовемо, углавном због тога 
што је он човек од заната, веома потребан 
и захвалан за уређење му зејских поставки 
пре свега, а и уметничке припреме бро-
јних културних активности током године. 
Од спољних сарадника поменуо бих Кул-
турни центар Крушевац, Војни музеј на 
Калемегдану, Етнографски и Педагошки 
музеј из Београда. Са на шим локалним ус-
тано вама културе имам добру и коре ктну 
сарадњу – ис ти че Гвозден Ђолић. 

На питање, којим поводом у Музеју ви-
нарства и виноградарства културни са-
држаји, Ђолић је одговорио: „Музеј ви-
нарства и виноградарства Жупе алексан-
дровачке је установа у области културе. 
Тако је регистрован. Можда неко сматра 
да овај наш Музеј треба да се бави искљу-
чиво виноградарско-винском културом. 
Међутим, ја тако не мислим. Култура у 
свакој средини је насушна потреба свих 
грађана, па и у нашој. Осетивши ту потре-
бу, а и недостатак понуда од стране неких 
других специјализованих установа култу-
ре, прионуо сам на посао и захваљујући 
бројним пријатељима и сарадницима по-
чели смо ми у Музеју вина редовно, у кон-
тинуитету, да производимо културу у на-
шем малом месту. Поред тога што смо чу-
вари вишевековне традиције и центар у 
развоју винског туризма, са пуним пра-

 ЖИвотопИс
моје животно и радно искуство је заиста 

богато и разноврсно. Од ђачких дана ба вио 
сам се спортом, рукометом превасходно, 
прво као играч, касније као радник у руко
метном спорту и функционер од наше Жу
пе, па до рукометног савеза србије. након 
завршетка школовања, уз које сам се и да
ље бавио спортом, постајем резервни офи
цир, професор у средњој школи, касније и 
истакнути војни старешина у терито ри јал
ној одбрани наше општине и србије. Ба
већи се овим позивом, стичем драгоцено 
искуство на плану организације рада, што 
је од битног утицаја на моје касније радно 
ангажовање у раду у општинским структу
рама, на делегатском и одборничким фун
кцијама, на функцијама потпредседника 
сО, на партијским дужностима. најдра го
ценија искуства стекао сам радећи у број
ним друштвеним организацијама: савезу 
резервних војних старешина, савезу из
виђача, стрељачком савезу, ловачком удру
жењу, Удружењу потомака солунских рат
ника, културно – уметничким друштвима, 
Управним и школским одборима и разним 
комисијама. По образовању сам пољо при
вредни инжењер, имам завршену и при
знату и вишу војну школу. рођен сам 19.10. 
1951. године, у селу грчак, испод средњо
ве ковног града козник, а од своје пете го
дине живим у александровцу. никада ни
сам имао жељу или потребу да живим у не
кој другој средини. волим Жупу и због то
га су сва моја интересовања усмерена су 
према најлепшем крају у србији, и зато се 
веома трудим да буде на прави и коректан 
начин представљена у земљи и иностран
ству. за ту моју потребу користим сваки 
тренутак и сваку прилику овде у нашој 
средини, а још више ван ње. искрено се 
надам да има пуно људи, попут мене, који 
ће својим несебичним залагањем допри
нети да ће наша општина, наша прелепа 
Жупа у временима пред нама постати још 
лепша и привлачнија.

разгОвОр са гвОзДенОм ђОлићем, ДиректОрОм мУзеја винарства и винОграДарства

ЗАМАК ВИНА 
И КУЛТУРЕ

МУЗЕЈ ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА ПОСТАО  
И ЦЕНТАР КУЛТУРНИХ ЗБИВАЊА У ВИНОРОДНОЈ ЖУПИ

РЕпРЕзЕНтАтИвНА УстАНовА ЖУпЕ
– музеј винарства и виноградарства јединствена је установа ове врсте у србији. 

то није само наша констатација, већ и многих људи са стране. као таква установа 
она је репрезентативна и за нашу општину и за расински округ. искрено верујемо 
да се завршетком уређења може бити репрезентативна и за србију. Бројне посете 
туриста из земље и иностранства, посете еминентних гостију и њихове оцене дају 
нам за право да верујемо у изречене констатације. а како успевамо у томе? је дно
ставно речено великим радом, залагањем, упорношћу, љубазношћу, лепом при
чом о нашим људима и нашем крају. Отворености у раду и стално присуство у ме
дијима такође је веома важно и пуно је допринело афирмацији музеја винарства.
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вом могу рећи да је наш Музеј винарства 
и виноградарства постао и центар кул-
турних збивања у винородној Жупи“. 

Говорећи о даљим плановима, директор 
Ђолић истиче да су јако амбициозни али 
и реални. - Планирамо да, у сарадњи са 
Средњом школом, Музеј већ наредне је-
сени оживимо кроз покретање поновне 
прераде грожђа, справљање, неговање и 
чување вина на стари класични начин, ка-
ко је то рађено некада пре стотину година. 
Затим, намеће се потреба уређења музеј-
ске винотеке у подземном делу подрума – 
лагуму, за чување архивских вина. Испред 
винотеке биће уређена дегустациона сала, 
у којој би се пробала чувена жупска вина, 

и то у условима под којима се вина чувају. 
План је да се двориште Музеја уреди по 
пројекту који је урађен и то као целина са 
црквеном портом, без икаквих ограда, из-
међу Музеја и Цркве. Жеља нам је да на 
простору југоисточно од зграде Музеја 
пре несемо и аутентично уредимо три по-
љанска подрума са тргом и прилазним по-
љанским путем. Од Завода за заштиту спо-
меника културе из Краљева добијено је 
решење о дозволи за подрум Верке Лап-
чевић. Након израде пољанских подрума 
планирамо преправку просторија са му-
зеј ским експонатима. У плану нам је и ос-
ликавање унутрашњих зидова и стакле-
них површина, као и сређивање спољне 

фасаде на згради Музеја. У току је уређење 
и формирање библиотеке која ће ускоро 
бити на располагању ученицима, студен-
тима и другим заинтересованим особама 
који се баве науком, традицијом и култу-
ром. Очекујемо да ће и Средња школа 
„Свети Трифун“ у сарадњи са локалном 
самоуправом, министарствима и донато-
рима успети у наредном периоду да завр-
ши уређење и опремање просторија у под-
земном делу ове прелепе зграде и на тај 
начин га учини доступним посетиоцима, 
чиме би овај замак вина и културе био 
завршен и у функцији живог Музеја. На 
опште задовољство свих.

Б.Лачњевац · Фото: Б.Стојковић

истраЖни раДОви на израДи главнОг ПрОјекта на ПрОлеће

Ускоро би општина Александровац била богатија за две ми-
ни хидроелектране, смештене у планинском делу Жупе. 

Тим поводом, а на иницијативу Драгана Благојевића, председ-
ника општине одржан је радни састанак којем су присуствова-
ли директор дирекције за урбанизам и изградњу Љубодраг 
Вучковић, директор Агенције за стратешки развој општине, др 
Чедомир Петковић, представници Електродистрибуције Кру-
шевац и Александровац, одговорни пројектант, Зоран Богда-
новић и испред инвеститора „Лука Енерџи“доо, Милорад 
Илић, менаџер. Инвеститор је у фази изградње пројектне и тех-
ничке документације, истражних радњи са циљем да се устано-
ви водопотенцијал локације и дефинишу микро локације за 
инфраструктурне објекте мини електране. 

Прва мини електрана била би у МЗ Јелакци, засеоку Катићи и 
Савковићи, а друга која је мање инсталисане снаге, у МЗ Рокци. 

– Мислим да ће ово подручје добити на значају у сваком смислу, 
а отвориће се и могућност за нова радна места, нагласио је Ми-
лорад Илић, менаџер „Лука Енерџи“ доо и додао да ово пре-
дузеће има изузетно позитиван однос према свим заштићеним 
подручјима у Србији. Енергетки биланс сваке земље, сваког 
производа сваким даном добија све већи значај. Одрживост 
пројекта подразумева да се он изгради са минималним утицајем 
негативне стране на природу, рекао је Илић и напоменуо да 
њихов концепт подразумева размештај инфраструктуре мини 
хидроелектране на подручјима где нема других корисника, где 
неће битно утицати на крајолик и где неће пореметити природ-
ни амбијент и крајолик, а што је најважније,  неће бити на ште-
ту природе и живог света.

Очекује се да ће израда пројектно-техничке документације 
бити готова до краја године, тако да би истражни радови за из-
раду главног пројекта почели на пролеће.

Инвеститор је добио све потребне информације које су од 
пресудног значаја за даљи дизајн, израду пројектне и техничке 
документације, заштиту животне средине и свега осталог што 
један одрживи пројекат подразумева за овакву врсту објекта.

Г. Ђукић

РЕДОВНА НАПЛАТА ЗА УТРОшЕНУ СТРУЈУ – НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

БОЉА СТРУЈА У ПАЊЕВЦУ
У МЗ Пањевац реконструисана је нисконапонска мрежа тако да ће 

ова домаћинства имати знатно побољшано снабдевање електри-
чном енергијом.

- Да би било више оваквих пројеката, неопходно је да и грађани и 
привреда измирују своје обавезепрема Електродистрибуцији. Тако 
би и мештани других насељених места, месне заједнице и привреда 
уопште, створили једну могућност да буде и стабилнијег напајања да 
би било мање трошкова, што је и примарни задатак у наредном пе-
риоду, рекао је овом приликом Милорад Јовановић, директор погона 
ЕД у Александровцу. Радове су обишли Драган Благојевић, председ-
ник општине Александровац и  др Новица Адамовић, заменик пред-
седника општине. -Добар део села ће добити стабилно напајање, а у 
перспективи и улично осветљење. Тако ће се и квалитет живота у 
овом делу села знатно поправити, рекао је председник Благојевић, 
истакавши да је наредне године у плану реконструкција мреже у дру-
гом делу села, а све у складу са средствима којима Електродистрибу-
ција буде располагала. 

- Електродистрибуција је доста напора уложила  у општини Алек-
сандровац на побољшању снабдевања домаћинстава електричном 
енер гијом и настоји да нисконапонску мрежу доведе на ниво који ће 
у наредних десетак година бити без већих интервенција - истакао је, 
притом, др Новица Адамовић, заменик председника општине.         Г.Ђ.

МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ У ЖУПИ
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Живимо у тешким време-
нима, када се мора води-

ти рачуна о сваком потроше-
ном динару. Култура је у на-
шем друштву, поготову задњих 
година, увек била на пос лед-
њем месту што се тиче одва-
јања новчаних средстава. Али, 
у култури се мора улагати у 
сваком погледу и у континуи-
тету. Уосталом, просто није 
могуће без основних финан-
сиј ских улагања урадити оно 
што је наш план рада у наред-
ном периоду. Наш план рада 
обухвата стално праћење дру-
ш твених, материјалних, ин-
ституционих и других аспека-
та развоја културе, просвете и 
науке, одржавање манифе ста-
ција и акција, афирмацију кул-
турног стваралаштва, окуп-
љање културних стваралаца, 

ЧУвАњЕ тРАДИцИјЕ

- Скупштина општине 
Алек сандровац је на V сед-
ници, од 12.октобра 2012.го-
дине, донела одлуку о мом 
именовању на место врши-
оца дужности директора Ку-
лтурно – просветне зајед ни-
це „Жупа“ Александровац. 
На тој седници је претходно 
донета одлука о оснивању 
Ус танове у култури КПЗ „Жу-
па“ Александровац, ради што 
потпунијег и свеобухват ни-
јег остваривања потреба гра-
ђана у области културе, очу-
вања традиције и развоја ку-
лтуре на територији општи-
не Александровац.

подстицање и пружање помо-
ћи у развоју младих талената у 
сарадњи са образовним уста-
новама и одговарајућим удру-
жењима, неговање културног 
живота и националне тради-
ције, додељивање награда и 
признања појединцима и удру-
же њима који постигну најбоље 
резултате, итд. За овај наш 
програм имамо потпуну под-
ршку председника Драгана 
Благојевића и руководства оп-
штине – каже Негован Нико-
лић, в.д. директора Културно 
– просветне заједнице „Жупа“ 
Александровац. На питање о 
циљевима у текућем и наред-
ном периоду директор Нико-
лић је одговорио: „ Ти циљеви 
и у текућем и у наредном пери-
оду су искључиво везани за на-
шу основну, примарну делат-
ност. А то су: развој културно 
– уметничког аматеризма и уме-
тничког стваралаштва у оп-
штини, организовање и пра-
ћење рада културно – уметни-
чких, просветних и научних 
друштава и домова културе, 
организовање манифестација 
народног стваралаштва од зна-
чаја за општину, регион и Ре-
публику, организовање рада 
пе сника аматера и рада слика-
ра и вајара аматера у оквиру 
друштава и клубова, орга ни-
зовање рада певача аматера у 
оквиру омладинских и мешо-
витих хорова као и органи зо-
вање разноврсних такми чења 
аматерског карактера“. 

Б.Лачњевац
Фото:Б.Стојковић

   сУсРЕтИ сЕЛА
- На територији општине Александровац тренутно има пет 

регистрованих културно – уметничких друштава, и то: КУД 
„Милош Обилић“ из Лаћиследа, КУД „Младост“ из Гаревине, 
ОКУД „ Свети Сава“ из Дашнице, КУД „Грозд“ из Алексан-
дровца и КУД „Жупа“, такође из Александровца. Још осам кул-
турно – уметничких друштава ради и има своје програме, а у 
процесу регистрације су. Да би стимулисали и побољшали 
њихов рад у наредном периоду, превасходно, морамо радити 
на томе да им обезбедимо адекватне услове за њхове актив-
ности – одржавање проба, вежбање, одржавање културно – 
уметничких прорама... Нека културно – уметничка друштва 
имају солидне услове за свој рад, али нека немају. Неки домо-
ви култура по месним заједницама су у солидном стању, неки 
домови су задњих година реновирани, али имамо још пуно 
домова културе по селима у којима не постоје основни услови 
за било какав рад. Поједини су у фази урушавања. Дакле, пре-
дстоји нам тежак и мукотрпан рад наредних година на обнав-
љању тих објеката а самим тим и стварању предуслова за нор-
малан рад и активности културно – уметничких друштава у 
тим месним заједницама. 

Ове године КПЗ „Жупа“, а под покровитељством општине 
Александровац, је учествовала у организацији финалног так-
мичења културно – уметничке манифестације „Сусрети села“, 
која је одржана 3. и 4. новембра ове године, на којој је учество-
вало осам месних заједница са преко четири стотине учесника 
у програму. Победник овог такмичења је МЗ Велика Врбница, 
која је општину предствљала на Окружном такмичењу у Вели-
ком Шиљеговцу, одржаном 10.новембра ове године, и у заиста 
жестокој конкуренцији освојила треће место. Овакве мани-
фестације су прави подстицај за рад културно – уметничких 
друштава и афирмацију културних вредности нашега краја.

ПреДстОји нам теЖак и мУкОтран раД нареДниХ гОДина

У КУЛТУРУ СЕ 
МОРА УЛАГАТИ

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ КПЗ-А ЈЕ ФОКУСИРАНА НА УМЕТНИЧКО 
СТВАРАЛАшТВО И ИЗВОЂАЧКУ УМЕТНОСТ У ОКВИРУ 
АМАТЕРСКИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПшТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ – КАЖЕ НА ПОЧЕТКУ РАЗГОВОРА  
ЗА „ЖУПСКЕ НОВИНЕ“ НЕГОВАН НИКОЛИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРА 
КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЖУПА“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

БИогРАФИјА
негован николић је основну школу завршио у ратају. средњу 

школу (четврти степен, занимање – стручни радник у служби јав
ног информисања) у трстенику. започео студије права, а онда про
вео три године у тадашњој стамбеној задрузи „Петолетка“, на во
ђењу комерцијалних послова. годину дана провео на раду у ино
странству, а задњих деветнаест година био приватни предузетник. 
Бавио се угоститељством. нажалост, по његовим речима, има мало 
слободног времена да би се бавио било којим хобијем. неостваре
на жеља су му академија драмских уметности и студије новинар
ства, а као млад учествовао у многим културно – уметничким мани
фестацијама, и био члан драмског студија у трстенику.

Негован Николић
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У месној заједници Стрменица, засеоку Бошковићи, постављен је 
далековод и нова трафо станица што ће мештанима овог села 

омогућити квалитетније снабдевање електричном енергијом. Трафо 
станицу је свечано и на симболичан начин пустио у рад председник 
скупштине општине Александровац, Раде Јевтовић и директор погона 
ЕД у Александровцу, Милорад Јовановић.

-Вредност ове инвестиције је око 6,7 милиона динара, рекао је дирек-
тор Јовановић  и истакао је да је укупна вредност инвестиција у општи-
ни Александровац, у овој години око 25 милона динара. Апелујући на 
привреду и грађане да на време измирују обавезе како би и друге месне 
заједнице са лошим напонским приликама, дошли до стабилног на-
пајања, Јовановић је нагласио да се решавањем оваквих проблема пру-
жа могућност за развој мале привреде и пољопривреде. На тај начин 
домаћинства могу несметано да остваре своју егзистенцију.

-Морамо да констатујемо да се буџети од стране Електродистрибуције 
смањују из године у годину. Зато је потребно да ми као општина, 
заједно са привредом и грађанима узмемо учешће и да на неки начин 
надоместимо тај смањени обим инвестуиција који је објективо такав.
Морамо да водимо рачуна о елекртификацији, јер напон од 160V који 
је био у Стрменици, то је као да немате струју. Нама требају стабилне и 
јаке струје, рекао је између осталог  председник СО Александровац, 
Раде Јевтовић. Нагласио је при том чињеницу да мештани овог села 
које се искључиво бави пољопривредом, годишње од воћа приходују 
готово милион еура, зато је потребно осим квалитетног снабдевања 
електричном енергијом које ће омогућити несметан рад пумпи за 
наводњавање, овде у овом селу урадити пут онако како то финансијске 
прилике буду дозвољавале. 

У овом засеоку Бошковићи, у МЗ Стрменица готово да ништа од 
техничких уређаја није могло да ради пре нове трафо станице. Црка-
вали су замрзивачи, фрижидери и остали уређају. Сада је много 
другачије. Мештани не скривају задовољство што ће сада несметано 
моћи да остваре не само елементарне услове живота, већ и да усаврше 
прозводњу воћа од чега и живе.           Гордана Ђукић

резервисти ДОБили слУЧај У стразБУрУ

електрОДистриБУција инвестирала ОкО  
25 милОна Динара У ОвОј гОДини  

У ОПштини алексанДрОвац

КВАЛИТЕТНИЈЕ СНАБДЕВАЊЕМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
ОМОГУЋИЋЕ УСАВРшАВАЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  
И РАЗВОЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ

НОВА ТРАФО СТАНИЦА 
И ДАЛЕКОВОД У МЗ 
СТРМЕНИЦА

ПЛЕш

ПРАВДА ЗА  
ВОЈНЕ ВЕТЕРАНЕ

Међународни суд за људска права у Стразбуру обавезао је државу 
Србију да ратним резервистима који су били ангажовани у бор-

беним дејствима 1999. године исплати ратне дневнице. Након више-
годишњих неуспешних покушаја да ратне дневнице наплате преко до-
маћег правосуђа, правду пред Међународним судом у Стразбуру, по-
средством нишког адвоката Срђана Алексића затражило је 8.500 резер-
виста из III армијске области Војске Југославије. Уколико до 28. новем-
бра 2012.године не буде поднета жалба, пресуда званично постаје 
правоснажна, и од тог тренутка Србија је у обавези да наредних шест 
месеци исплати дуговања резервистима. Кључна за овакву одлуку била 
је чињеница да је пре четири године оваква накнада исплаћена борци-
ма са подручја седам општина југа Србије, док је осталима то ускраћено, 
што је суд у Стразбуру оценио као дискриминацију. Право на ратне 
дневнице на основу ове пресуде имаће и они који нису били странке у 
поступку пред Стразбуром, на основу принципа проширене право-
снажности. Колика ће сума бити исплаћена борцима за сада се још не 
зна. Борци са југа Србије, који су били ангажовани током читавог рата 
добили су по 240.000 динара, али ће нове исплате бити увећане за ка-
мату. Дејан Томић, секретар Удружења бораца Жупе, истиче да жупски 
резервисти не треба поново да предају документа за учешће у рату на 
Косову, зато што је комплетна документација прикупљена 2008.године. 
Међутим, војни ветерани који су, у међувремену, променили банку или 
текући рачун, морају поново да доставе фотокопију важећег рачуна.

Припремио:Б.Л.

НОВА ТРАФОСТАНИЦА
У МЗ Плеш пуштена у рад нова трафостаница напона 10/04 кВ, која 

ће обезбедити сигурно снабдевање струјом становништа и хлад-
њача у том селу. Осим нове трафо станице, изграђено је и 400 метара 
далековода, у чију градњу је уложено око три милиона динара. Свеча-
ном пуштању у рад трафостанице присуствовали су Драган Благојевић, 
председник општине Александровац, Новица Адамовић, заменик 
председника општине Александровац и Драгољуб Раичевић, директор 
Електродистрибуције Крушевац, са сарадницима. На свечности от-
варања, Драгољуб Раичевић је рекао да је трафостаница изграђена у 
предвиђеном року, истакавши њен значај због задовољења потреба 
становника Плеша и три хладњаче у том пољопривредном крају. Пред-
седник општине Александровац Драган Благојевић указао је да пу-
штање у рад нове трафо станице има витални значај за општину, јер ће 
се тако обезбедити енергетска стабилност тог краја, а биће избегнути 
и ризици од прекида струје у хладњачама, што би проузроковало 
кварење воћа и других производа. Радови на побољшавању снабдеве-
ности електричном енергијом наставиће се и у наредном периоду.

- Локална самоуправа, заиста, има добру сарадњу са Електро ди-
стрибуцијом, и мислим да ће таква сарадња да се настави и убудуће. 
Разговарали смо и до краја године ћемо спремити детаљан план и про-
грам за 2013.годину, и надам се да ће те инвестиције, као и до сада, у 
пуном обиму бити реализоване – рекао је Новица  Адамовић, заменик 
председника општине Александровац.                Б.Л.
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Општину Александровац 
посетио је генерални ди-

ректор Граве осигурања, Кри-
стоф Целт и разговарао са ру-
ководством општине. Састан-
ку су поред домаћина, на челу 
са Драганом Благојевићем, 
председником општине, при-
суствовали и представници 
општина Брус и Трстеник. 

Тема састанка биле су инве-
стиције, односно пласман сло-
бодних средстава Grawe оси-
гурања у пројекте који су од 
виталног значаја за развој оп-
штине. Отварајући скуп, пред-

седник Благојевић је истакао 
важност презентације овог 
осигурања изразивши наду да 
ће она допринети у наредном 
периоду у планирању значај-
нијих инвестиција. Основна 
стратегија Grawe осигурања је 
пласирати новац који грађани 
штеде на најбољи начин. Та 
уштеђевина треба да се врати 
заједници. 

- Новац који се уплаћује тре-
ба на један дугорочан начин да 
буде осигуран, а поред тога тре-
ба да има и један допринос. 
Клијент се одлучује за осигу-

рање живота, да има заштиту 
за своју породицу, а поред тога 
и да има зараду. То морамо и 
можемо да обезбедимо нашим 
клијентима, а вашим сугра ђа-
нима, истакао је овом прили-
ком генерални директор Граве 
осигурања, Кристоф Целт. Те-
ма састанка у Сали скупштине 
општине Александровац су ин-
вестиције и пројекти од витал-
ног значаја за општину. 

- Циљ састанка је био да на-
ше три општине сазнају какве 
су могућности Grawe осигу ра-
ња када је инвестирање у пита-

њу, изјавио је овом приликом 
Драган Благојевић, председник 
општине Александровац. 

Председник Благојевић је ис-
та као да постоји веома интере-
сантна идеја да ове три општи-
не: Трстеник, Брус и Алексан-
дровац покушају заједно да ре-
ше проблем отпада у виду из-
градње регионалне депоније или 
у виду фабрике за рециклажу 
отпада. То је једна од могућности 
заједничке сарад ње ових оп-
штина у окружењу, а свако ин-
вестирање доноси сва како и но-
ва радна места.                  Г. Ђукић

нОве инвестиције, нОва раДна места

ХјУ БрУкс заДОвОЉан имПлементацијОм ПрОјекта 
вреДнОг ПрекО ПОла милОна еУра

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
ГРАВЕ ОСИГУРАЊА  
У ОПшТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

МОГУЋИ ЗАЈЕДНИЧКИ АНГАЖМАНИ СА СУСЕДНИМ  

ОПшТИНАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА

У посети општини Александровац боравио 
је Хју Брукс, саветник за управљање гран-

товима, Регионално друштвено-економског 
развоја II, пројекта који финансира Европска 
унија, а везано за реализацију пројекта „Ви-
тешко вино“. Тим поводом одржан је радни 
састанак коме су поред Драгана Благојевића, 
председника општине Александровац, др Че-
домира Петковића, директора Агенције за 
стратешки развој општине Александровац, 
присуствовали чланови организације прои-
звођача, организације винара и виноградара 
Жупа, и Регионалног центра за развој малих 
предузећа из Крушевца чији се допринос огле-
да у пружању техничке подршке при управ-
љању пројектом.

- Због пројекта „Витешко вино“ често дола-
зимо у општину Алексансдровац. Састанци се 
одвијају редовно како бисмо створили напре-
дак у инплементацији пројекта. Реч је о про-
јекту који финансира ЕУ. Вредност пројекта је 
преко пола милиона евра, рекао је овом при-
ликом Хју Брукс, саветник за управљање гран-
товима при Европској унији. Иначе, циљ са-
мог пројекта је помоћ виноградарима и вина-
рима како би побољшали своје производе, да 
би на крају њихов производ имао већу вред-
ност. Трајање пројекта је 24 месеца. Веома смо 

задовољни данашњим састанком и радујем се 
овој финалној фази, изјавио је господин Брукс.  

Носилац пројекта „Витешко вино“ је оп-
штина и он је веома значајан за Жупу. На 
питање да ли је било примедби на реализацију 
пројекта, менаџер пројекта, Миодраг Ива-
новић је између осталог рекао:

- Мораћемо да искористимо могућност про-
дужетка пројекта за три месеца. Оно што је 
одрађено било је под будним оком и делегације 
и тима техничке помоћи. Овом приликом 
Ивановић је упутио речи корисницима да ће 
све бити успешно завршено на време и додао: 

- Сада предстоје најважнији сајмови, учешће 
вина на сајмовима, још тринаест мини вин-
ских манифестација по целој Србији где ће 
наши винари, општина, туристичка органи-
зација заједно се представити тим срединама 
и унапредити сарадњу са њима, додао је мена-
џер пројекта, Миодраг Ивановић. Ускоро ће 
виноградари и винари бити у прилици да ко-
ристе лабораторију за аутоматско испитивање 
шире и вина која ће бити смештена у средњој 
школи, такође и моно блок за финализацију 
вина, пуњење, затварање и етикетирање под 
најквалитетнијим условима. Коначна реа ли-
зација пројекта „Витешко вино“ очекује се у 
наредних неколико месеци.      Г.Ђукић

тУ, ПОреД нас

ФОНТАНА ЧЕКА БОЉЕ ДАНЕ
Испред Дома културе у Александровцу 

давно је изграђена и направљена фонта-
на која је служила мештанима да се охладе у 
вреле, летње дане. Била је и стециште деце 
која су се ту играла, освежавала и дружила. 
Сви су били срећни и задовољни.

Истина, фонтана и данас стоји на истом 
месту, клупе су мало руиниране али је цео 
простор запуштен и предствља право руг-
ло. Више нема воде ни водоскока, све је зам-
рло и полако га све више уништава зуб вре-
мена. Дом културе је претворен у све и сва-
шта, врше се покушаји да се врате њему први, 
исконски садржаји и да за неколико годи-
на постане права, култна установа. Фонта-
на чека боље дане, ваљда ће надлежни и за-
интересовани за лепши изглед града, а њих 
има доста и сви би требали да буду одговор-
ни, да се коначно сете и фонтане, да је врате 
у живот и да поново засија старим сјајем. То 
би био први корак за улепшавање и ос ми-
шљавање простора испред нашег Дома кул-
туре, а ваљда ће касније да дођу и други кул-
турни садржаји који се односи на уређење 
парковског дела коме треба стручна рука да 
му да нове животне сокове и да коначно 
уреди, среди. Мало добре воље, ентузијазма 
и скромна финансијска средства допринеће 
да наша фонтана опет засија старим и све-
жим сјајем и сви ћемо тада бити задовољни. 
Ваљда ће неко први да крене. Чекамо и то да 
видимо и доживимо.              Ј.П.

ПРОЈЕКАТ „ВИТЕшКО ВИНО“ У ФИНАЛНОЈ ФАЗИ
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триБина ПОвОДОм међУнарОДнОг Дана БОрБе ПрОтив насиЉа наД Женама

Аутор више позоришних ко-
мада и радио-драма, реди-

тељ култног филма „Дорћол-
Менхетн“, Исидора Бјелица, фа-
сцинирала у двочасовној инте-
рактивној комуникацији посе-
тиоце из Александровца и Тр-
стеника, окупљене у великој 
са ли Музеја винарства и вино-
градарства, где се те вечери 
тражила столица више.

Ова позната београдска спи-
сатељица надахнуто је говори-
ла о својим књигама, пу то ва-
њима по белом свету, сусрети-
ма са познатим личностима 
овог времена, насиљу над же-
нама, љубави…

Жупска публика је по став ља-
ла Исидори питања, а она их је, 
као добра вила, награђивала сво-
јим књигама и публи ка ци јама.

Иначе, Исидора Бјелица је ре-
жирала „Сарајку у Београду“, 
култну антимарксистичку ко-
медију Небојше Пајкића, „Мар-
хатана“, и свој кемп-пројекат 
„Попичка у Парламенту“. До-
битник је награда Највољеније 
жене XXI века, Гала писац, 2002, 
и Златни бестселер 2004…

Пре Исидоре, на Трибини о 
насиљу над женама говорила је 

Снежана Нена Зарић, председ-
ница Удружења “Ж” КАО ЖЕ-
НА И КАО ЖУПА”. Зарићева 
је подсетила, да је жена настала 
од мушлкарчевог ребра. Не од 
његовог стопала, да се по њој 
гази.. Не од његове главе, да се 
њоме влада. Настала је од ње-
говог бока, да му буде једнака 
испод руке, да буде заштићена 
И покрај срца вољена. 

Она је казала, да су жене Жу-
пе прошле године тражиле у 
седам случајева заштиту поли-
ције од насиља у породици, а 
ове године пет пута су такве 
случајеве пријављивале при-
падницима МУП.

- У Србији је на сваких 10 да-
на једна жена убијена. Ни једна 
жена мање,ни једна мртва више. 
Позивамо комшије које нису 
хтеле да чују њене позиве у 
помоћ. Полицајце који нису 
ни шта учинили док ју је про-
гањао, лекаре који су увек ве-
ровали да пада низ степенице, 
социјалне раднике који јој ни-
су веровали, тужиоце који ни-
су подигли оптужнице, поли-
тичаре које је бирала верујући 
да ће се нешто променити” - 
ис такла је Зарићева.

ИСИДОРА БЈЕЛИЦА ОЧАРАЛА ЖУПЉАНЕ

ИсИДоРА оДУшЕвљЕНА  
   говоРом БЛАгојЕвИЋА 

захваљујући исидори на посети, председник наше општине Дра
ган Благојевић признао је, како ретко пише говоре, као и да за ову 
прилику није премио говор. Благојевић је истакао, да је забринут 
статистичким подацима, који указују да је свака десета жена уби
јена због насиља у породици и поручио, да ће са места председни
ка општине учинићу све да се стање у погледу заштите припадница 
леп шег пола  у Жупи промени на боље. Потом је спонтано изустио: 
“Жупске жене рачунајте на мене”, након чега се салом проломио 
френетичан аплауз. 

 ја сам видела и разговарала са много председницима општина 
у србији, али оваков непосредан и симпатичан говор, давно нисам 
чула. зато јавно похваљујујем председника Благојевића на овако 
лепим речима”  казала је исидора.              г. з.

„Пурпурно острво“, позоришна 
представа крушевачког позориш-
та, покупила је хрпу аплауза алек-
сандровачке публике. Комад по 
тексту Михаила Булгакова, руског 
писца класичне литературе, у ре-
жији Ане Ђорђевић, представља 
право освежење и културни до-
гађај који је напунио салу Дома 

културе. Реч је о великој предста-
ви у жанру сатиричне комедије и 
одличном поставком београдских 
и крушевачких глумаца. О комаду 
са низом комичних и трагикоми-
чних ситуација  у позоришту у ста-
љинистичкој Русији, али и са пре-
по знатљивим детаљима савреме-
ног доба.  Г. Ђукић

„ПУРПУРНО ОСТРВО“  
У ЖУПСКОЈ ОКЕАНИЈИ

тЕмА о Којој тЕРБА озБИљНо РАзмИсЛИтИ

„МАЛИГАНИ“ НА СВАКОМ КОРАКУ
Статистика упозорава да се граница конзумирања алкохола  

чак спустила до основне школе

Наша уобичајена и добро опробана пракса је да било ком проблему 
приступамо озбиљно тек онда када се деси нешто трагично. Тада 

се много паметује и саветује или траже кривци, а да се ништа не може 
ни исправити ни поправити. О точењу и служењу алкохола у угости-
тељским објектима вероватно закон као иИ за све остало има своју реч. 
Могуће је да су посебним “праграфом” обухваћени и млади али је теш-
ко поверовати да у ближем или даљем окружењу постоје специфичнији 
или слободно речено повољнији услови за “примену” могућег закона. 
Како пронаћи школу у Србији као што је наша једина средња школа 
“Свети Трифун”, а да у њеном окружењу има више кафића или других 
објеката где се може доћи до алкохола “у по бела дана и у пола ноћи”. 
На срећу или несрећу, да ли родитеља или ђака, ту је и школски парк и 
ако неко сматра да се у свему претерује може да прошета рано поне-
дељком и лично се увери преко амбалаже има ли истине или не. Омла-
дини требају “вентили”, али барем до сада мало која општинска власт 
је показивала добру вољу да озбиљно приступи овом проблему и да 
покуша да задовољи обе стране – и омладину и угоститеље. Није тешко 
наћи начина да се све уреди прописима јер алкохолизам и наркоманија 
могу да покуцају на свачија врата, а тада ће наравно бити касно.

Т. Милић
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С.З.Т.Р ПРОДАВНИЦА „МИЛИНЧИЋ“
У ЦЕНТРУ ГРАДА, ПОРЕД БОРОВА

Код нас ћете увек наћи: производе кућне хемије, средства 
за чишћење у домаћинству, детерџенте по повољним цена-
ма, козметичке препарате, шминку (max factor, deborax, 
golden rose, aura) дечији програм, пелене, оригинал парфе-
ме, програм за младе, поклоне за сваку прилику... Пратимо 
акције и снижења...У наш малени простор успело је да стане 
лепо расположење, бро послужење и огромна количина по-
зитивне енергије...Дођите код нас да „напуните батерије“ и 
„испразните џепове“...

Чекају вас Тања и Слађа

ИЗРАДА НАМЕШТАЈА
С.З.Т.Р. „Милинчић“ – Горан Милинчић,  

ул.Школска бр.153 Превоје 

Нуди израду квалитетног комадног намештаја, модернијег 
типа: кухиње са уградним апаратима, купатила, дечије собе, 
предсобља, компјутерске столове, спаваће собе, коплетан 
енетријер... Намештај се ради од модернијих материјала, 
иверице, медијапана у комбинацији са алуминијумом про-
хромом...по одабиру из каталога. Цене по договору, превоз 
и монтажа гратис. Услуга је мало спорија, али квалитетна. 
Посетите нас, па се уверите.

Слађа и Горан

Телефон: 037.3552.790
Моб.тел. 064.2132.743 – Горан · 062.8782.111 - Слађа



У   години великог јубилеја, 
деведесет година од фор-

ми рања ФК „Жупа“, њени 
најмлађи фудбалери пласи-
рали су се у фудбалску елиту 
Србије у свом узрасту. Пио-
нири Жупе нашли су се у 
друштву вршњака из Београ-
да, Крагујевца, Земуна, Сме-
дерева, Крушевца, Лознице, 
Новог Пазара, Ниша… Иако 
најмлађи у лиги, пулени тре-
нера Војкана Рајчића су од 
самог старта лиге показали 
велику борбеност и жељу за 
успехом против искуснијег 
противника. 

Из утакмице у утакмицу 
играли су све боље а треба 
ре ћи да у неким сусретима 
нису имали ни спортске сре-
ће. По исказаном таленту, 
вољи за рад и борбености, 
реално је очекивати да ће њи-
хове игре на пролеће бити 
још боље. С обзиром на ква-

литет и традицију других 
еки па, када су у питању фуд-
балери Жупе, њихово основ-
но гесло је оно олимпијско 
„да је важно учествовати“... 
Једно је већ сада јасно. Не 
треба бринути за фудбалску 
будућност Жупе. У јесењем 
делу првенству боје Жупе су 
бранили: 

Доњи ред, с лева на десно: 
Страхиња Томић, Жељко Би-
ћанин, Миљан Савић, Војкан 
Рајчић, Ђорђе Андрејић, Ве-
љко Јовковић, Милан Рутић.

Стоје, с лева на десно: Пе-
тар Перић, Предраг Здравић, 
Милан Обрадовић, Милош 
Ћоћић, Вукоман Пејић, Бра-
нко Ивљанин, Никола Илић, 
Миша Живановић.

Већ годинама, са њима вео-
ма успешно ради и води их 
Војкан Рајчић, некада и сам 
играч Жупе.                 

М.Р.С.

СПОРТСКА ПАНОРАМА АЛЕКСАНДРОВЦА 

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ  
НАЈМЛАЂИХ ФУДБАЛЕРА

 Ф У Д Б А Л 

ЖУПА У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК
Пре девет деценија, 1922.године, формиран је Фудбалски 

клуб Жупа, што га сврстава међу најстарије у земљи. Време 
од деведесет година је време успеха и падова, победа и пораза, 
али изнад свега време трајања…

Жупа се данас такмичи у Поморавско – тимочкој зони, и на 
крају јесење полусезоне налази се у доњем делу табеле, у кон-
куренцији 16 клубова. Са пет победа, два нерешена резултата, 
осам пораза и гол разликом од 25 датих и 26 примљених голова, 
Жупа је у групи тимова који стрепе за свој опстанак.

Од новог руководства Жупе, које је недавно изабрано, а које 
сачињавају: Бојан Ковачевић – председник, Марко Петровић 
– потпредседник, ненад Луковић – спортски директор, Алек-
сандар Рутић – генерални секретар, Бојан Ђорђевић, Горан 
Зајић, Станимир Милићевић, Драган Аџић, Владица Приба-
новић, Иван Јовановић, Миодраг Ђорђевић, Борис Пејић  и 
Саша Марковић – чланови, добијено је обећање да ће се обезбе-
дити сви неопходни услови за несметани рад клуба, што мора 
резултирати опстанком у зони, што је и главни циљ ове сезоне.

М.Р.С.

 Р У К о м Е т

ЖУПА 54 ПРВОЛИГАШ
Од ове сезоне, рукометаши Жупе 54 такмиче се у Првој 

рукометној лиги група „Запад“, заједно са екипама: Нови 
Пазар, Шамот - Аранђеловац, Слога - Пожега, Мокра Гора, Зла-
тар - Нова Варош, Трепча - Косовска Митровица, Кнез Лазар - 
Крушевац, Раднички 2 - Крагујевац, 15 октобар - Велика Дре-
нова, Прибој  и Бане - Рашка. 

Пред последње коло јесењег дела првенства, рукометаши Жу-
пе 54 се налазе у доњем делу табеле са шест освојених бодова из 
девет утакмица остваривши две победе, исто толико нереше-
них резултата и шест пораза.

Ново руководство клуба на челу са Радомиром Беочанином, 
труди се да створи оптималне услове за рад и такмичење екипе 
али су очигледно игра, посебно на домаћем терену и постигну-
ти резултати испод очекивања.

Време ће показати да ли ће рукомет у Жупи поново забли-
стати некадашњим сјајем или ће само таворити без жеље за 
напретком.

М.Р.С.

24 новембар 2012.ЖУПСКЕ НОВИНЕ

по пРвИ пУт У ИстоРИјИ шКоЛЕ зАпАЖЕН РЕзУЛтАт У пЛИвАњУ

ИЗВАНРЕДНА ИВА
Иза младе, крхке и нежне Иве крије се одличан пливач. Само пет стотинки делило је од 

другог места, али изванредно треће место на окружном ракмичењу у пливању на педе-
сет метара краул стилом, остаће забележено у аналима ОШ“Аца Алексић“. Конкуренција је 
била веома јака тако да је овај успех због специфичниости дисциплине и услова, још већи.

Ива се пливањем бави око годину дана. Тренира два до три пута недељно у крушевачком 
клубу „Расина“ . Каже да је јој то одузима доста слободног времена, али успева да усклади све 
обавезе. Ова девојка је ученица осмог разреда, одличан је ђак и кандидат за Вукову диплому. За 
овакав успех требало је савладати трему и срчано се изборити са веома оштрим такмичарима.

За сада је Ива Николић прва и једина у историји ОШ „Аца Алексић“ која је остварила 
заиста изуизетан успех на једном оваквом такмичењу.  А школа уз помоћ локалне заједнице 
наставиће да подржава како екипна тако и индивидуална такмичења.             Г.Ђукић

На окружном такмичењу у Крушевцу,  
Ива Николић заузела треће место


