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Овдашње Удружење бораца народноослободилачких ратова поводом двадесет 
четврте годишњице од почетка агресије на Савезну Републику Југославију, 24. марта, 
положило је цвеће на три споменика.

Делегација Удружења бораца народноослободилачких ратова и Одбора за обеле-
жавање историјских догађаја, годишњица и јубилеја општине Алексинац је положила 
цвеће на споменик НАТО жртвама у улици Душана Тривунца, а након полагања венаца 
у Алексинцу, обишла је и споменик у Горњем Адровцу цивилима које су бугарски оку-
патори стрељали фебруара и марта 1917. године као одмазду за Топлички устанак. У два 
дана, крајем фебруара и почетком марта, код Горњег Адровца је стрељано 56 цивила из 
Гредетина, Горњег Адровца и Доњег Сухотна.

Полагањем цвећа на спомен-обележју жртвама НАТО 
бомбардовања, 24. марта, је у Алексинцу обележена 24. го-
дишњица од агресије овог војног блока на Савезну Републику 
Југославију.

Укупно је на Алексинац и околна места, током 11 недеља 
агресије, испаљено 65 авио-пројектила, на сам град 21, поги-
нуло је и од последица бомбардовања преминуло је 20 цивила, 
теже и лакше повређено више од стотину. Потпуно је срушено 
50, значајно урушено 120, а оштећења претрпело још 688 по-
родичних кућа.

На страдања у нашем граду и на чињеницу да је Алек-
синац, сразмерно броју становника, био једна од најстрада-
лијих средина, подсетио је и Далибор Радичевић, председник 
општине Алексинац, у изјави за наш медиј:

- Претрпели смо много жртава, претрпели смо огромно 
материјално разарање. Алексинац је у томе, чини ми се, и по 
величини и броју становника предњачио, зато смо и данас 
овде да се сетимо свих оних жртава које су погинуле не само 
у Алексинцу, пошто ћемо тај дан посебно обележавати, него и 
у целој Србији - каже Радичевић.

Први човек алексиначке локалне самоуправе је истакао 
да ране још увек нису зацељене и да су губици у људским 
животима ненадокнадиви.

УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА

С Е Ћ А Њ А

- Након самог бомбардовања Алексинца и разарања, која је претрпела 
општина Алексинац, зграде су обновљене. Није проблем у зградама и ономе 
што је материјално. Нажалост, људске жртве и животе људи који су настрада-
ли и погинули у нападима на Алексинац, то не можемо вратити - завршио је 
председник Радичевић.

Деветнаест земаља НАТО-а започело је тог дана 1999. године агресију на 
СР Југославију, дејствујући са бродова у Јадрану, као и из четири ваздухоплов-
не базе у Италији.                                                                                           Н.М.

Делегација је потом посетила Доњу Пешчани-
цу и код Дома културе положила цвеће на спомен-о-
бележје Бојану Цветановићу, погинулом војнику у 
НАТО агресији из овог места. Тиме је заокружено 
овогодишње обележавање 24. марта.

М.В.
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Н
едавним ребалансом општинског 
Буџета обезбеђена су додатна 
средства за изградњу путне ин-
фраструктуре, како на сеоском 
подручју, тако и у граду. Већ 

крајем априла се очекује увођење у посао из-
вођача „Металопласт-Павловић” из Блаца, који је 
добио на тендеру да уради прву фазу пута Субо-
тинац – Мозгово у дужини од једног километра. 

Вредност планираних послова је 17,5 милиона 
динара, а рoк завршетка радова је 50 дана. Сред-
ства за ову деоницу су обезбеђена још прошле 
године.

За крај марта најављено је расписивање 
тендера за наставак градње деонице овог пута 
у дужини од још 1,5 километара и за те намене 
опредељена су средства од 25 милиона динара. 
Тако, ове године од око шест километара пута 
Суботинац – Мозгово, биће урађен потпуно нови 
коловоз од 2,5 километара од Суботинца.

У истом периоду очекује се тендер за 
градњу деонице пута Трњане – Јаковље од Доње 
до Горње Пешчанице. За 1,5 километара у буџету 
је планирано 33 милиона, пошто ће у овом случају 
извођач морати да изгради и два водопропуста и 
неколико прилазних путева.

На сеоском подручју радиће се и прва фаза 
улице Кнеза Лазара у Прћиловици, улица поред 
Дома у дужини око 600 метара. Због полагања 
будуће канализације овог лета поставиће се само 
први слој асфалта, а завршни ће бити урађен у 
другој фази. Тендер биће расписан у другој по-
ловини априла, а планирано је за ове радове 11 

милиона динара. У Суботинцу ће се радити и про-
пусти вредни 2,8 милиона динара. За поменуте 
пројекте из општинског буџета биће издвојено 
око 89,3 милиона динара.

Првим овогодишњим ребалансом Буџета 
општине Алексинац обезбеђена су и додатна 
средства за уређење градских улица. Планира-
но је постављање новог асфалтног коловоза са 
заменом постојеће инфраструктуре у Улици Ти-

хомира Ђорђевића у дужини од 400 метара. То је 
простор од раскрснице са Таушановићевом, од-
носно од зграде Дома „Христина Маркишић” до 
раскрснице са улицом Душана Тривунца, односно 
до Основне школе „Љупче Николић”. Након што је 
ребалансом опредељено додатних шест милиона, 
укупно је планиран 21 милион динара за поменуте 
радове. Време расписивања тендера зависи од 
добијања сагласности Републичке дирекције за 
имовину.

Оно што је извесније, то је тендер за сана-
цију Пиварске улице, од моста узбрдо до Озрен-
ске. За те намене издвојено је из општинске касе 
шест милиона динара. У исто време очекује се и 
јавни позив извођачима за изградњу потпорног 
зида у делу Озренске улице, код места где је не-
давно клизиште изазвало рушење једног објекта. 
Планирана средства су у висини од 5,5 милиона.

Средства од 3,3 милиона обезбеђена су и за 
уређење тротоара са десне стране у Спортској 
улици постављањем бехатон плоча у дужини око 
400 метара, од Пиварског до Висећег моста. За 
поменуте пројекте из општинског буџета биће из-
двојено 35,8 милиона динара.

ПОЧИЊЕ СЕЗОНA ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА
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Општинско веће Општине Алексинац је 
на седници, 20. марта, усвојило предлог Ко-
мисије за доделу средстава у 2023. години 
из општинског буџета удружењима грађана 
која су се јавила на расписаном јавном пози-
ву. За суфинансирање пројеката невладиног 
сектора која су у јавном интересу општине 
Алексинац у више области на располагању је 
било 19,5 милиона динара. Од ових планираних 
средстава расподељено је 18.695.000 динара 
за пројекте које је поднело 69 удружења и 
верских заједница.

У области заштите животне средине, 
екологије, ловачких и осталих удружења 
грађана од 4.300.000 расподељено је 3.300.000 
и највише су са по 700.000 подржана два ло-
вачка удружења, док је неколико друштава, 
међу 19 колико их је аплицирало, добило нај-
нижу суму од 50.000 динара.

Удружењима која се баве социо-хумани-
тарним активностима на располагању је било 
3.700.000, а додељено је пет хиљада динара 

мање. Пројекат Друштва за помоћ МНРЛ – 
Алексинац подржан је са 1,5 милиона, а најни-
жа додељена свота у овој категорији је 65.000 
динара. Већник Радул Стојановић је код ове 
расподеле имао примедбу на додељену суму 
од по 65.000 динара, Удружењу пензионера и 
Општинској организацији инвалида, имајућу у 
виду број њихових чланова и предвиђене про-
грамске активности. Иако је сматрао да ова 
удружења треба да добију више новца, овај 
већник је, ипак, гласао за предлог Комисије.

Подршка цивилном сектору у области 
културе износиће седам милиона динара. У 
овој категорији је и осам културно-уметничких 
друштава којима је припало укупно 1.700.000 
динара. Очекивано, највише је подржан ГКУД 
„Алексинац” са 600.000 и КУД „Буковик” из 
Мозгова са 250.000 динара. Остала друштва су 
добила по 150.000, осим КУД „Стојан Живковић 
Столе” из Трњана коме је припало 100.000 ди-
нара. Код верских зајединаца, односно шест 
црквених општина, Алексинац је добио 1,1 

милион, а Мозгово 700.000 динара. Најскром-
није су подржани пројекти црквених општи-
на Тешица и Гредетин са по 100.000 динара. 
Укупно је расподељено 2,5 милиона. Осталим 
удружењима у култури, њих 21, припало је 2,8 
милиона динара. Највише Алексиначком ме-
шовитом хору „Шуматовац” 550.000 динара.

У области цивилне заштите, од 
предвиђена четири милиона, стрелци против-
градне одбране у нашој општини добили су 
2,5, а остатак 1,5 припао је Добровољном ва-
трогасном друштву Алексинац. И ове године 
пола милиона динара намењених удружењи-
ма националних мањина није подељено, јер су 
се на конкурсу јавили само Ромско удружење 
„Хуман” које је добило 250.000, и Удружење 
Црногораца Југоисточне Србије са седиштем 
у Алексинцу коме је додељено 150.000 динара.

Осим удружења у овим областима, сред-
ствима из општинског буџета се суфинанси-
рају и активности спортских колектива са око 
25 милиона на годишњем нивоу.

НЕВЛАДИНОМ СЕКТОРУ

Опозициони одборник Иван Димић из Групе грађана „За бољу општину Алексинац” 
имао је низ примедби на усвојени ребаланс Буџета.

− Ја сам више пута указивао, и када је доношен, на ситуацију да је ово заиста 
расипнички Буџет из године у годину, да се не води много рачуна о средствима, да се 
говори о неким пројектима који су урађени у неком периоду, а никада се не говори о 
цени тих пројеката и томе да ли смо за новац наших грађана добили најбоље што је 
могло да се добије и у најбољем квалитету − рекао је поред осталог Димић за говор-
ницом.

Он се посебно осврнуо на расподелу средстава удружењима, изневши да ту има 
неких занимљивих ствари, да има доста оправданих средстава, али да има и неких ма-
лих износа, па се упитао зашто се уопште и мали износи дају неким удружењима која 
су, по њему, изгледа настала само да би узела те паре.

ОДБОРНИК ИВАН ДИМИЋ
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На првој овогодишњој седници Скупштине општине 
у овој години, прва тачка дневног реда је била у вези са 
првим ребалансом буџета, којим се расподелио део вишка 
прошлогодишњих средстава од скоро 250 милиона дина-
ра. Овом одлуком није се променио план да Буџет општине 
Алексинац у 2023. години износи 1.853.402.893 динара. Од 
тога, текући приходи и примања су 1.588.760.000, пренета 
средства 249.135.767 и неутрошена средства за посебне 
намене 15 и по милиона. Ових близу 250 милиона динара, 
биће распоређени на више позиција у служби ефикаснијег 
функционисања локалне самоуправе.

Одборници су овом приликом прихватили предлог 
Одлуке о припајању Градског позоришта „Театар 91” Центру 
за културу и уметност Алексинац, разрешили су дужности 
досадашњу директорку ове установе, Управни и Надзорни 
одбор. Такође, сходно са овом одлуком усвојена је и допуна 
статута ЦКУ. Дата jе сагласност и за расписивање Јавног 
конкурса за избор директора Библиотеке „Вук Караџић”.

Скупштина је подржала и предлог о накнадама у пре-
дузећима и установама, чији је оснивач локална самоупра-
ва, за председнике управних и надзорних одбора од 3.000 
динара по седници, односно за чланове 2.500, плус путни 
трошкови у висини карте за јавни саобраћај.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ИЗ ИЗЛАГАЊА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Овом приликом потврђена је и Одлука о мрежи јавних основних школа, па 
ће и убудуће на територији наше општине бити десет образовних установа овог 
ранга. Такође, одборници су усвојили измене и допуне Одлуке о финансијској под-
ршци породица са децом на територији општине Алексинац, па ће тако убудуће 
ученици од првог до четвртог разреда бесплатно боравити у Установи за одмор и 
рекреацију деце „Липовац” током наставе у природи.

Скупштина је на заседању прихватила извештај о спроведеним мерама 
пољопривредне политике и политике руралног развоја током прошле године, а до 
краја заседања чули су се извештаји и Савета за здравље и Штаба за ванредне 
ситуације о раду у минулој години.

М. Влајић

Н
а почетку скупштинског заседања, председник општине Алексинац 
Далибор Радичевић је одборнике упознао о активностима локалне 
самоуправе између две седнице локалног парламента. Осим што је 
говорио о тренутним радовима на започетим објектима, занимљи-
вије је било његово виђење о пројектима који би били реализовани 
у будућности, а који су по значају за житеље капитални.

Један од њих је изградња канализационе мреже и постројења за прераду 
отпадне воде. Како је речено, дошло се до тога да је део пројекта готов и прав-
но-имовинска служба потписује споразуме о праву службености за леву обалу 
Мораве. У међувремену стиже пројекат и за десну обалу, тако да ће се и тај део 
наставити. 

− Што се тиче реконструкције и изградње објеката у Болници, пројекат је 
завршен. Било је ту проблема због зграда, које су под заштитом, завршили смо и 
тај део. Убрзо би требало да се изда и грађевинска дозвола, а онда да идемо са 
даљим процедурама са извођењем – казао је председник Радичевић.

Први човек општине је на крају обавестио одборнике да су ступили у кон-
такт са Републичком дирекцијом за имовину у вези са простором за који постоје 
одређени планови, а то је изградња базена и топлане. Он је најавио да ће већ 
на наредној седници Скупштине да се нађе предлог за сагласност да локална 
самоуправа прибави део земљишта за ту намену.                                            М.В.
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Након спроведеног Јавног позива крајем прошле године, подела бесплатних 
ауто-седишта за децу општине Алексинац одржана је 3. марта у Великој сали Дома 
културе.

Овом приликом Општина Алексинац, у сарадњи са Саветом за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац, уручила је 45 
седишта родитељима који су конкурисали, а са циљем унапређења безбедности 
саобраћаја деце као путника у аутомобилима.

− У 2022. години смо поред овог конкурса поделили још 132 седишта, што 
значи да у прошлој години имамо укупно 177 седишта која су додељена бебама, 
односно родитељима, а да би деца учествовала безбедније у саобраћају. Волео 
бих да је тај број много много већи, јер се број становника општине смањује − ре-
као је Далибор Радичевић, председник општине Алексинац приликом ове поделе.

М.В.

У 2022. ГОДИНИ

Алексиначке невладине организације и локална самоуправа су све успеш-
нијe у реализовању одређених пројеката из разних области који се финансирају из 
међународних фондова.

Почетком марта је у представништву швајцарске невладине организације у 
Београду Helvetas Swiss Intercooperation, одржана свечана церемонија на којој су 
додељене награде учесницима донаторског конкурса „Партнери у акцији”.

Међу 16 реализованих пројеката, где су носиоци невладине организације, а 
партнери локалне самоуправе у читавој Србији, јесте и награђени пројекат „ГРАЛ 
– Грађански ревизори Алексинца”, реализован у партнерству Општине Алексинац и 
Друштва за развој креативности Алексинац.

Одлуком стручног жирија овај пројекат је заузео друго место и награђен је са 
три хиљаде евра. Средства су намењена Друштву за развој креативности за спро-
вођење активности на оснаживању сеоских жена на подручју наше општине.

По речима Снежане Живадиновић из Друштва за развој креативности, проје-
кат је имао за циљ да уведе неколико услуга и активности, које су биле од користи 

ЗА „ГРАЛ”

за више грађана. Оформљено је јединствено управно 
место у Општинској управи, што је омогућило да кори-
сници услуга скоро све послове заврше на једном месту 
и да се не шетају од канцеларије до канцеларије.

Ту је и постављање платформе на званичном 
општинском сајту, намењене за питања грађана, а спро-
ведена је и анкета о томе како су становници општине 
задовољни услугама које се финансирају јавним сред-
ствима.

- Овај пројекат је јединствен по томе што су грађа-
ни надгледали спровођење једне политике, односно 
спровођење услуга које се финансирају од наших пара, 
од пара грађана. Томе су они дали свој допринос и тај 
главни резултат пројекта се управо на то односи, грађан-
ски активизам у мониторингу на неки начин општинског 
буџета. Са друге стране, грађани су добили прилику да 
питају све оно што се тиче њихових права у вези са 
овом темом на општинском сајту преко платформе која 
је тамо постављена, зове се „Платформа за грађане” - 
каже Живадиновић, координаторка на Пројекту.

Новац који је добијен као награда биће иско-
ришћен пројектно и добитник је одлучио да то буду ак-
тивности посвећене женском активизму.

- Овога пута ми смо се определили за јачање 
сеоских жена. Оно што је занимљиво јесте да ћемо у 
јачање капацитета сеоских женских удружења управо 
уврстити она нова удружења која нису била у прилици 
да раније учествују на нашим тренинзима, радионица-
ма, када је у питању јачање њихових комуникацијских 
вештина, заговарачких и тако даље - објашњава Жива-
диновић.

Иначе, партнерство организације грађанског 
друштва и локалне самоуправе има за циљ унапређење 
пружања јавних услуга у алексиначкој општини кроз 
иновативне механизме грађанског праћења.
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И
змене Пијачног реда Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне услуге” усвојене на седници Општин-
ског већа, требало би да реше проблем уласка и 
задржавања возила продаваца и достављача на 

„Зеленој пијаци”. Скраћен је за сат времена период у коме се у 
простор пијаце може ући возилом како би се допремила роба до 
тезги.

НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

Сада ће то продавци моћи да обаве у периоду од шест до 
осам часова, уз напомену да неће моћи са возилом да се задрже 
више од 10 минута на простору пијаце.

– Ради се о измени Одлуке о пијачном реду који је из 2017. 
године. У тој одлуци је било дефинисано да је могућност уласка и 
задржавања возила унутар Зелене пијаце од 6 до 9 часова. Увиде-
ли смо да појединци злоупотребљавају то, тако што остављају во-
зило у сва та три сата да буде у оквиру Зелене пијаце – објашња-
ва Далибор Марковић, директор „Комуналних услуга”, зато су 
затражили сагласност од Општинске владе за измену и допуну 
Пијачног реда.

Он још и истиче да су сада  јасно дефинисана правила.
– Прво, измена је да ће улазак возила бити омогућен од 6 до 

8 часова уз не дуже задржавање од десет минута. Рачунамо да је 
десетак минута сасвим довољан период да се истовари роба, која 
је за потребе продаје у оквиру Зелене пијаце. Нико неће правити 
проблем и ако то буде петнаестак минута. Битно је да не буде 
злоупотребе и да се не остављају возила унутар пијаце, јер сме-
тају за редовно функционисање и обављање свих делатности на 
Зеленој пијаци – каже први човек ЈКП „Комуналне услуге” које и 
газдује градском пијацом.                                                         М.В.

П
ослодавцима и незапосленима, осим финан-
сијске подршке преко актуелних 13 конкурса 
које је расписала Национална служба за запо-
шљавање, на располагању у току године биће и 
додатна средства која се заједнички издвајају 
из буџета локалних самоуправа и републике.

Такав је случај и са Општином Алексинац, која ће из соп-

ствене касе да издвоји осам милиона динара за три активне 

мере подстицаја запошљавања. Очекују се и додатна средства 

од Републике, пошто је алексиначка локална самоуправа већ 

аплицирала на расписаном конкурсу за доделу средстава.

Опширније о тим активностима је на презентацији мера На-

ционалне службе за запошљавање говорио и председник општи-

не Алексинац Далибор Радичевић.

- Прва мера је мера за самозапошљавање где смо издвоји-

ли највећи део новца, половину средстава, односно четири мили-

она динара. Друга мера је запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих лица и трећа мера је јавни радови. 

Друга и трећа мера се финансирају са по два милиона. Општина 

Алексинац је определила осам милиона динара, а очекујемо да 

република, односно Национална служба издвоји 18 милиона, тако 

да ћемо укупно учествовати са око 26 милиона - каже Радичевић.

Директор Националне службе за запошљавање – Филијале 

у Нишу, Бобан Матић је навео мај, као месец када се може оче-

кивати расписивање конкурса за заједничка средства, општине 

и републике.

- Председник вам је и најавио следећи сет јавних позива 

које ћемо расписати у сарадњи са општином. Ја очекујем, тамо 

негде у мају месецу. Прошле године смо близу 80 лица укључи-

ли само том заједничком сарадњом, значи Национална служба и 

Општина Алексинац. Драго ми је што је било велико интересо-

вање, преко 50 послодаваца - каже Матић.                              Н.М.

НАЈВЕРОВАТНИЈЕ У МАЈУ
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У систему заштите од разних непогода у Нишавском округу, Ва-
трогасна јединица у Алексинцу има посебан значај по подручју које 
покрива и по броју годишњих интервенција. Алексинчани, осим што 
делују на подручју матичне општине, имају дужност да то раде и у 
суседној општини Ражањ.

У прошлој години на подручју Нишавског округа било је 1610 
интервенција, од тога 1270 су били пожари. У тим пожарима Нишлије 
су гасиле 506, а јединица из Алексинца 281, док су колеге у осталим 
општинама Нишавског округа имале знатно мање излазака. Ти подаци 
су се могли чути на презентацији Управе за ванредне ситуације одр-
жаној 1. марта у згради Општине Алексинац, приликом обележавања 
Међународног дана цивилне заштите.

И поред таквог ангажовања Ватрогасна јединица у Алексинцу 
нема баш задивљујуће просторне услове, јер су смештени у једној 
старој градској кући, која је под заштитом државе, прекопута зграде 
суда. Већ дуже време се прича о потреби да ватрогасци добију нову 
зграду.

То је био повод да од Срђана Митровића, начелника Управе за 
ванредне ситуације у Нишу, затражимо информацију докле се стигло 
са решавањем стамбеног проблема алексиначке јединице.

- У плану је да се један део простора у оквиру комплекса, који 
је сада у склопу касарне Жандармерије, једна периферија тог дела, 

ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ АЛЕКСИНАЦ

Вандали су срушили Рим, а Алексинац има сопствене сна-
ге. Ни после неколико месеци како је постављен, знак „Ал” код 
парка Брђанка, није остао у изворном облику. Да ли је неко 
мислио да је једноставан и да му нешто недостаје, нисмо си-
гурни, али га је дорадио, па је на њему освануо графит.

После графита, нацртаних почетком овог месеца у цен-
тру града на огради око контејнера, неко је „улепшао” и овај 
знак за који је локална самоуправа издвојила око 750 хиљада 
динара.

Да ли омладини недостаје кућно васпитање, или је школ-
ство заказало, али јавна имовина је на удару вандала. Ружење 
мобилијара је увек актуелно, па се намеће питање да ли треба 
улагати труд у улепшавање ове средине, или дићи руке и пре-
пустити зидове „новим уметницима”.

Некада, када би се неко потписао на јавну површину, сви 
су говорили ону стару крилатицу „Имена луда налазе се свуда”, 
али она се одавно не чује.

М.В.

„ИМЕНА ЛУДА НАЛАЗЕ СЕ СВУДА”

где имамо одговарајући излаз, определи за изградњу нове ватрогасне 
станице и на потезу су, наравно, органи из Министарства унутрашњих 
послова. Ја мислим да ће то веома брзо кренути са имплементацијом 
и да ћемо, надам се, имати у неком наредном периоду нову ватрогасну 
станицу за град Алексинац, а која нам је заиста потребна и неопходна 
– каже начелник Митровић.

Сигурно је да је Ватрогасној јединици у Алексинцу потребно и ка-
дровско јачање у смислу повећања броја ватрогасаца и подмлађивања 
састава. Јединицу тренутно чини 13 професионалаца.

- Сваке године Сектор за ванредне ситуације расписује конкурсе 
за пријем нових припадника у ватрогасно-спасилачке јединице и кроз 
сваки од тих циклуса пријема неко од младих буде примљен у ове једи-
нице, таква је ситуација и са Алексинцем - објашњава наш саговорник.

Овде је било речи о професионалној Ватрогасној јединици која 
покрива подручје општина Алексинац и Ражањ. У појединим ситуација-
ма њима испомажу и чланови Добровољног ватрогасног друштва, који 
су волонтери и имају ограничења у својим учешћима.

Н.М.
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О
пштинска влада је на  заседању 20. марта утврдила пред-
лог Програма подршке за спровођење пољопривредне и 
политике руралног развоја у општини Алексинац за 2023. 
годину којим се предвиђа неколико мера вредних 14 ми-
лиона динара.

За субвенције опреме и расада пољопривредним газдинствима 
биће издвојено 11 милиона. Повраћај средстава биће 60 одсто по рачу-
ну, а максимални износ подршке по кориснику биће 300.000 динара. За 
управљање ризицима, односно за дотацију приликом осигурања издвоје-
но је 400.000; такође, повраћај је 60 одсто, а максимум по кориснику је 
100.000 динара. За економске активности у циљу подизања конкурент-
ности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођењу и 
сертификацији система безбедности и квалитета хране, односно за на-
бавку опреме за прераду и обезбеђивање сертификата, пољопривред-

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општина Алексинац је међу 38 локалних самоуправа које су 29. марта у Нишу потписале уговор о добијању бесповратних средстава из ре-
публичког фонда за спровођење пројеката значајних за њихов развој.

Алексинцу је одобрено седам милиона динара, што је нешто више од 40 одсто потребних средстава за реализацију пројекта „Скупљање и 
одвожење комуналног отпада са сеоских гробаља”. Остатак новаца обезбедиће се из општинског Буџета. У име Владе Републике Србије уговор 
је потписао министар без портфеља Новица Тончев, док је са стране алексиначке локалне управе потпис ставио Далибор Радичевић, председник 
општине Алексинац.

Обезбеђеним средствима набавиће се контејнери и камион смећар, а програмом чишћења биће обухваћено до 35 сеоских гробаља, колико 
се процењује да је доступно за коришћење механизације.

Извршилац радова по овом пројекту је Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге”. Први човек овог колектива директор Далибор Мар-
ковић очекује да ће у наредних десетак дана стићи новац из републике у општински Буџет, а затим да ће средства бити пребачена „Комуналним 
услугама” које ће спровести поступак јавне набавке за куповину малог смећара од пет кубика и 50 металних контејнера од 1,1 кубик за скупљање 
комуналног отпада на сеоским гробљима.

РЕПУБЛИКА И ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛИ НОВАЦ ЗА ОПРЕМУ

− Ми смо неком анализом установили да сигурно 25 сеоских гро-
баља могу бити у овом обухвату, а трудићемо се да буде и више и 35 
гробља уколико будемо у могућности да до сваког гробља дођемо. Зато 
смо узели и овај мали смећар који је лакши и доступнији да дође до 
места где се налази сеоско гробље. Кажем, негде су локације погодне 
за долазак, а негде је то мало теже. На сваком гробљу ће бити ставље-
на по два метална контејнера. Металне контејнере смо изабрали зато 
што често има остатака од свећа, воска и може да дође до запаљења па 
пластични контејнери у овом случају нису функционални − објашњава 
Марковић.

Према речима нашег саговорника ова, на неки начин нова услуга 
биће од јесени и очекује се да се одвожење смећа врши на 15 дана. 
До тада биће завршена набавка планиране опреме. Директор Марковић 
напомиње да су уочили формирање дивљих депонија око гробаља па би 
овакво уклањање смећа спречило њихово формирање.

Средства државе ће током ове године користити 38, од укупно 44 
локалне самоуправе, колико је са тим статусом у Србији у четвртој групи 
неразвијених и најсиромашнијих.

Н. Миљковић

ницима је понуђено два милиона динара, а појединачно до 300.000 
динара. И ту су подстицајна средства 60 одсто вредности рачуна. За 
промотивне активности предвиђено је пола милиона динара. Овако 
усвојен предлог иде на сагласност ресорног министарства.       Н. М.
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Др Светозар Вукадиновић рођен је 
19. априла 1932. године у Нишу. Основну 
школу завршио је 1943. године у Житков-
цу, а Гимназију 1951. године у Алексинцу. 
Дипломирао је на математичкој групи 
Природно-математичког факултета у Бе-
ограду. Потиче из угледне свештеничке 
породице. Био је продекан за наставу на 
Саобраћајном факултету од 1979. до 1981. 
године и шеф катедре за математику. 
Носилац је Ордена заслуге за народ са 
сребрним венцем 1970. и Повеље Друштва 

операционих истраживања Југославије 
1993. године. Један је од аутора моногра-
фије Саобраћајног факултета у Београ-
ду, рецензент више студија, уџбеника и 
скрипта, аутор је три књиге, које је издао 
последњих година. Био је и дугогодишњи 
фудбалер Фудбалског клуба „Морава” из 
Житковца, где је остао познат по надимку 
„Тоза Поп”.

Професор Светозар Вукадиновић 
сахрањен је на локалном гробљу у Жит-
ковцу.

ИН МЕМОРИАМ: СВЕТОЗАР ТОЗА ВУКАДИНОВИЋ

Миодраг Тасић, члан Клуба новинара Алексинац и председник Друштва „Рајев-
ски-Вронски” у ауторском тексту послатом нашој редакцији под називом „Срби не забо-
рављају Русе”, указао нам је на једну значајну акцију у очувању историјског и културног 
наслеђа спроведену у Горњем Адровцу. У овим активностима су учествовала два удру-
жења грађана из истог места и са сличним програмским циљевима. Уместо конкурен-
ције, сарадња. Мало необично за Србију. Текст колеге Тасића објављујемо у целости.

Житковац је једно од већих села алексиначке општине. По попису броји 2.569 
житеља. Ово и није нека импозантна цифра, чак и за Србију, која сваке године бива 
умањена за један град величине Крушевца.

У својој 91. години напустио нас је наш суграђанин др Светозар Тоза Вукадиновић, 
професор Саобраћајног факултета у Београду у пензији, литерарни и ликовни уметник и 
почасни председник Удружења стваралаца у култури „Завичај” Житковац.

Међутим, оно што Житковац издваја од дру-
гих насеља, па и од већих градова, јесте  чињени-
ца да у овом невеликом месту постоје два друштва 
српско-руског пријатељства: Друштво „Рајев-
ски-Вронски” и Друштво „Пуковник Рајевски”.

Управо су чланови ових друштава, уз помоћ 
иначе малобројних мештана Горњег Адровца, изве-
ли акцију чишћења порте цркве „Свете Тројице” у 
Горњем Адровцу. Црква „Свете Тројице” је подигнута 
на месту погибије руског добровољца Николаја Ни-
колајевича Рајевског у рату за ослобођење Србије 
у Првом српско-турском рату 1876. године. 

На месту погибије пуковника Рајевског ње-
гова породица је подигла велелепни храм; црква 
је позната у народу под именима „Шарена црква”, 
односно „Руска црква”. По многим тврдњама Лав 
Толстој је свог јунака Алексеја Вронског из романа 
„Ана Карењина” градио по лику пуковника Рајевског.

Пријатељи братског руског народа су у препо-
дневним часовима 19. марта покупили опало лишће 
и гране, посекли коров и покосили траву. Додуше, 
црквени плац је доста простран, више од два хекта-
ра површине, и није све могло да се обави. Остаје 
обавеза да се изведе још која акција на комплет-
ном уређењу простора. Надајмо се да ће и одгова-
рајуће комуналне службе одрадити свој део посла. 
Важан је и симболички гест којим Срби показују да 
су захвални руској браћи за све несебичне жртве 
које су дали за слободу српског народа и да их се 
не одричу управо сада када је такозвани „демо-
кратски и слободан свет” насрнуо свим средствима 
на Русију. Исто као што је не тако давно било и са 
Србијом.

М. Тасић

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
ЧИСТИЛА ПОРТУ ЦРКВЕ У ГОРЊЕМ АДРОВЦУ
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Први Сајам алексиначких медија, у организацији Цен-
тра за регионални развој „ДАРС” и Клуба новинара Алекси-
нац Удружења новинара Србије (УНС), одржан је 23. марта у 
Дому омладине у Алексинцу.

О медијима у Алексинцу и њиховој улози у представљању проблема локалне са-
моуправе, али и важних догађаја и туристичких потенцијала говорили су представници 
неколико овдашњих медијских кућа.

О важности сарадње медија и локалних самоуправа говорио је председник 
Општине Алексинац Далибор Радичевић.

− Драго нам је што имамо добру сарадњу са свим медијима који гравитирају 
Општини Алексинац. Битно је да јавност зна све о ономе што се дешава у локалној 
самоуправи, а уједно да и ми сазнамо шта грађани очекују у наредном периоду − рекао 
је Радичевић.

Ово је била прилика да се медијским радницима доделе и признања за прошлу, 
2022. годину. За допринос локалном новинарству награде Клуба новинара Алексин-
ца и ДАРС-а уручили су представници 
УНС-а.

Генерални секретар УНС-а Нино 
Брајовић уручио је Алексиначка но-
винарска пера новинарима Радио 
Алексинца Милану Влајићу и Власти 
Ценићу. Влајић је, како се наводи у об-
разложењу, професионализам пока-
зао приликом извештавања у кризним 
ситуацијама попут поплава и панде-
мије, док је Ценић учинио да алекси-
начко новинарство буде видљиво у 
земљи и свету.

За допринос новинарству и раз-
воју новинарске организације, Златну 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА НОВИНАРА И УДРУЖЕЊА „ДАРС“ повељу УНС-а је прошле године добио Нинослав 
Миљковић, а генерални секретар УНС-а је и њему 
данас симболично уручио део награде – Златни пр-
стен.

Нино Брајовић је, приликом уручења Златног 
прстена Миљковићу,  рекао да финансијска одржи-
вост за локалне медије није нимало лак задатак.

− УНС у фокусу има новинарство у локалним 
срединама,  јер се новинари тамо суочавају са 
већим проблемима него они који раде у метрополи.  
У метрополи је много институција, државних фирми,  
новца. Ту су проблеми новинара другачији. Теже је 
направити и одржати квалитетан медиј у локалној 
средини − рекао је Брајовић.

Личностима које су информисале локални чи-
талачки аудиторијум и учиниле да догађаји у Алек-
синцу буду видљиви у земљи и свету, захвалнице је 
уручио председник Извршног одбора УНС-а Слобо-
дан Радичевић.

Награда за постигнуте резултате у новинар-
ству уручена је Гордани Гојковић из РТВ Босфорус, 
која је приликом уручења рекла да себе сматра 
„културном герилом” у Алексинцу. Новинарски, али и 
друштвени рад у локалној заједници фоторепортера 
Ал-преса Стефана Живковића такође је награђен 
захвалницом. За фотографије, али и видео-прилоге, 
којима је, како се наводи у образложењу, стекао по-
штовање јавности у Сокобањи,  захвалницу је добио 
Кристијан Ђорђевић. На Сајму медија није забо-
рављено ни грађанско новинарство, за које је жири 
истакао да је тековина савременог доба значајна за 
публику. Награда за грађанско новинарство уруче-
на је новинару портала Алексинац.нет Саши Гидри 
Марковићу, који стварањем мултимедијалног садр-
жаја приказује живот у Алексинцу. Поред новинар-
ства, данас је награђен и ПР, а захвалницу је добила 
Александра Николић, која је, према образложењу 
жирија, допринела промовисању градских актив-
ности на друштвеним мрежама и званичној интер-
нет-страници Општине Алексинац.

Током Сајма алексиначких медија у холу Дома 
културе били су постављени и штандови на којима 
су медијске куће представиле свој рад. Овом дога-
шају присуствовали су представници Министарства 
информисања и телекомуникација.
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Мештани села Копривнице су овог пролећа наставили са 
уређењем црквеног храма „Свете Недеље”. На иницијативу и уз вели-
ку новчану помоћ Лидије Стевановић и Ђине Рајчевић од преко 3.000 
евра, отпочела је акција израде фасаде на цркви. Како нам јавља 
наш редовни читалац Драган Јовановић – Лера, радове изводи фирма 
„Муње” из Чапљинца, предузетника Ивана Смиљковића, а не изостаје 
огромна помоћ мештана попут Мирољуба Ристића, Зорана Јовано-
вића и Слободана Станишића.

Сви до једног истичу велику посвећеност и донаторство брач-
ног пара Стевановић, Заге и Мирета, који од повратка из иностран-
ства 2017. године себе и велику новчану помоћ улажу у изградњу и 
обнову храма.

А план за ову и наредне године је врло амбициозан: да се црква 
уз помоћ ЕПС-а и општине Алексинац осветли, да се уреди прилазни 
пут и заврши црквена кухиња и допуни потребном опремом.

Ова црква је званично освећена од стране Владике нишког Г. 
Г. Арсенија 20. јула 2021. године у присуству великог броја црквених 
званичника, руководства локалне самоуправе и верника насеља 
Копривница, али и читавог подјастребачког краја. Пре тога црква 
је уз новчану помоћ  општине Алексинац од  200.000 динара, и до-
бровољних прилога мештана који су се и радно ангажовали, била 
обновљена.

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОПРИВНИЦА

Неодговорност, бахатост, незаинтересованост, па и хулиганство су појаве које оптерећују и 
нашу, алексиначку заједницу. Често смо сведоци, а понекад, нажалост и незаинтересовани посма-
трачи, и што је још горе учесници, уништавањa имовине која није наша лична. Не схватајући да је 
наша и јавна имовина, јер је ми финансирамо преко разних видова пореза који се сливају у буџет.

УНИШТАВАЊЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
(НЕ) ПРИХВАТЉИВО

НАША ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ

Копривница мало насеље подно Малог Јастрепца броји тек шезде-
сетак активних домаћинстава, са четвороразредном основном школом. 
Пре више од десет година селом је протутњала бујица, која је нанела 
велику штету насељу и поплавила десетак домаћинстава.

Насеље се тргло и уз велику помоћ Републике и општине Алексинац 
отклонило штету, уредило путни правац и укротило поток који тече кроз 
село. Мештани су се највише окупили и организовали у акцији обнове и 
уређења црквеног храма „Свете Недеље”, данас једног од најлепших и 
најуређенијих храмова на територији општине Алексинац.

Из тих средстава се финансирају и 
оне службе које су дужне да заштите исту 
ту имовину и да виновнике бахатог по-
нашања стигну заслужене санкције, без 
обзира на њихову старост, друштвени и 
материјални положај. Зато у борби против 
бахатости, безобразлука и хулиганства не 
би требало да буде повлашћених.

Најновији случај, о коме су нас 
обавестили читаоци и послали нам фо-
тографију, односи се на исписани графит, 
можда и навијачки, на недавно лепом 
уређеном простору где стоје контејнери 
за смеће на паркингу прекопута Дома 
здравља. И да су навијачи у питању, ре-
шења има. Сетите се Енглеске, како су се 
некада понашали навијачи, а како сада 
прате фудбал на стадионима у скоро по-
зоришној атмосфери. Све се може, кад се 
хоће.

Можда се већ ситуација и мења. 
Према неким незваничним информација-
ма, аутори једне сличне жврљотине на 
другом јавном простору су откривени и 
биће највероватније санкционисани.

Наведени примери су више од ру-
жења средине, иако су они блажи облик 
уништавања имовине. О осталим нега-
тивним стварима и ситним крађама јав-
не имовине и черупања објеката нека-
дашњих друштвених предузећа и сувише 
је причати. Наравно, ретко је ко одгова-
рао, а чини нам се да су неки по том осно-
ву и награђени.

Остаје питање да ли смо ми као 
друштво и појединци толико богати да смо 
равнодушно посматрали и још увек тако 
гледамо на те појаве.                            Н.М.
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Своје туристичке потенцијале општина Алексинац представила је на 24. Међународном сајму туриз-
ма који је одржан од 24. марта до 1. априла, у нишкој Хали „Чаир”. 

У Установи за одмор и рекреацију деце „Липовац” која је и задужена за промоцију туристичких де-
стинација у општини Алексинац кажу да неколико година нису били на овом сајму, већ на јесењем који је 
скромнији по броју учесника и простору на ком се одржава. Сада су посетиоцима понудили информације 
о културно-историјским споменицима и о значајним верским објектима који по свом значају превази-

НА САЈМУ ТУРИЗМА У НИШУ

А
лексиначки Књижевни клуб „Велимир Рајић” је у Дому 
омладине организовао већ традиционално књижевно 
вече поводом Осмог марта. На овом песничком дру-
жењу, поред неколико искуснијих чланова, учешће 
су узели и полазници радионица „Алхемија речи” и 
„Српски лако”.

Присуство оволиког броја младих људи, заљубљеника у пи-
сану реч, на једној књижевној вечери одавно није забележено у 
нашем граду, што ово окупљање чини јединственим.

− Књижевни клуб већ традиционално организује књижевне 
вечери поводом Осмог марта, тако да је то леп повод да се и вече-
рас окупимо. Иницијативу је дала Радионица креативног писања 
„Алхемија речи” којој је ово прво представљање, јер ради тек од 
16. јануара и која ради у оквиру Књижевног клуба „Велимир Рајић”. 
Представили су се и одрасли чланови Књижевног клуба, као и 
подмладак у радионици „Српски лако” − каже Александра Стоја-
ковић, једна од учесница.

Имајући у виду наступ млађих снага из поменутих радио-
ница, очекујемо да будући књижевни живот Алексинца буде још 
богатији.                                                                                      И.Д.

ПЕСНИЦИ АЛЕКСИНЦА

ПЕСНИЧКОМ РЕЧЈУ ЧЕСТИТАЛИ ОСМИ МАРТ

лазе локалне оквире. Значајан 
део, нарочито у летњем периоду, 
туристичке понуде су и смештајни 
капацитети Хотела „Босфорус”.

Наравно значајна дестина-
ција је и Липовац из више разло-
га. Од природних потенцијала до 
чињенице да се у овом селу на-
лази и средњовековни манастир 
„Свети Стефан”.

– Наравно, у промоцији наше 
установе увек причамо о томе да 
нам је смештај подно Озрена, у 
близини манастира, нешто од из-
узетне вредности. Тамо су лепо 
уређени терени, природа нетакну-
та, храна нам је изузетна, смешај 
такође. За сада имамо чиме да се 
похвалимо и ових уназад неколико 
година, али и ранијих година. Сви 
наши корисници су били задовољ-
ни и увек су нам се радо враћали 
– каже Милена Максимовић, ди-
ректорка Установе за одмор и ре-
креацију деце „Липовац”.

На овогодишњем Сајму ту-
ризма у Нишу представило се пре-
ко 150 туристичких организација 
и агенција из Србије и земаља у 
региону, а за овогодишњу земљу 
партнера Сајма изабрана је Север-
на Македонија.                       Н. М.
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На првенству Централне Србије у рвању грч-
ко-римским стилом, одржаном у Петровцу на Млави 
11. марта, наступилa су и двојица такмичара алекси-
начког Џудо и џиу-џицу клуба „НиФ”, браћа Никола 
и Филип Трајковић.

Никола се такмичио у категорији сениора до 
87 килограма; остварио је две победе и два по-
раза и освојио треће место и бронзану медаљу. 
Истовремено, он се квалификовао и за учешће на 
државном првенству.

БРАЋА ТРАЈКОВИЋИ

Филип се надметао у категорији сениора до 
97 килограма. Забележо је две победе и био први у 
својој групи. Међутим, због повреде ребара морао 
је да преда полуфиналну борбу и борбу за треће 
место, тако да се на крају пласирао на пето место.

Како је истакнуто у обавештењу достављеном 
медијима, овaквим резултатима браћа Трајковић, 
поред џиу-џице и самбоа, настављају са успесима 
и у олимпијским борилачким спортовима, џудоу и 
рвању.

С.И.

На Првенству Србије у џиу-џици, одржаном петог марта у Лозници, учествовала 
су 22 клуба са више од 200 такмичара, међу којима су били и чланови алексиначког 
Џудо и џиу-џицу клуба „НиФ”.

Такмичење је одржано у борбама у свим узрасним категоријама (пионири, наде, 
кадети, јуниори, сениори) и у дисциплини неваза у категорији сениора, а ради се о 
борби у партеру у којој се победа остварује полугом или гушењем, мада постоји и 
бодовање.

Такмичари „НиФ”-а, забележили су изузетан успех; освојили су 20 медаља, и то 
седам златних, седам сребрних и шест бронзаних. Златне медаље и титуле државних 
првака у категорији такмичара до 14 година изборили су: Ана Стефановић (48 кг), 
Алекса Спасић (-55 кг), Давид Милојевић (+66 кг) и Ена Петровић (-63 кг) у категорији 
такмичарки до 16 година. У категорији сениора, Филип Трајковић је без премца међу 
такмичарима до 94 килограма. Његов рођени брат, Никола Трајковић окитио се са две 
златне медаље у сениорској конкуренцији – у борбама до 85 килограма и у дисципли-
ни неваза такође до 85 килограма.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

На Међународном турниру „Ненад Цветковић Цвеле”, одржаном у Нишу, так-
мичари Џудо клуба „Алексинац” изборили су осам медаља, од којих су две златне, 
једна сребрна и пет бронзаних. Освојили су и два пета места и у укупном пласману 
заузели високо, 10. место.

Златне медаље освојили су: Дуња Русимовић(старије полетарке, + 43 кг) и 
Петар Стоиљковић (млађи дечаци, – 50 кг), сребро је припало Петри Ристић (ст. 
девојчице, – 57 кг), а бронзане медаље изборили су: Лазар Русимовић (ст. дечаци, + 
73 кг), Вељко Манојловић (мл. дечаци, – 46 кг), Дуња Ивковић (ст. полетарке, – 38 кг), 
Ксенија Павловић (мл. девојчице, – 40 кг) и Наталија Стојановић (мл. девојчице, – 56 

АЛЕКСИНАЧКИ ЏУДИСТИ

На Меморијалном турниру „Оливер Томић” у Крушевцу, чланови Карате клуба 
„Шуматовац” из Алексинца имали су богату жетву одличја; освојили су седам медаља, 
од којих су три златне, три сребрне и једна бронзана.

Златна одличја у катама појединачно у својим категоријама освојили су Маша 
Марсенић, Лука Будурић и Лана Николић. Сребрне медаље припале су у катама поје-
диначно Ирени Бошковић, у катама екипно ката тиму „Шуматовац 1”, који су чинили 
Ленка Раденковић, Лана Николић и Ирена Бошковић  и Стефан Стојановић у борбама 
до 65 килограма. У катама појединачно бронзано одличје изборио је Огњен Стојади-
новић. Стимулативним медаљама награђени су: Лазар Ђурић, Хана Ранђеловић, Ана 
Момчиловић, Димитрије Рајковић и Кирил Ристоски.

У КРУШЕВЦУ
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Сребрне медаље припале су 
Дуњи Вуковић (У-12, +48 кг), Николи 
Илићу (У-14, -34 кг), Ненаду Ивићу (У-14, 
-50 кг), Огњену Петковићу (У-16, -46 кг), 
Лани Додић (У 16, -63 кг), Петру Јанке-
тићу (У-18, -66 кг) и Данијели Јоић (У-
18, -63 кг). Бронзане медаље освојили 
су: Стефан Ивић (У-12, -30 кг), Данило 
Бакић (У-12, -50 кг), Вељко Марковић 
(У-14, -50 кг), Александар Ристић (У-14, 
-60 кг), Анђелија Здравковић (У-18, -80 
кг) и Милош Миљковић (сениори, -77 
кг)

Тренер Џудо и џиу-џица клуба 
„НиФ”, Драган Трајковић, каже да је 
изузетно задовољан резултатима које 
су постигли његови изабраници на 
Првенству Србије и посебно истиче 
њихову велику борбеност и жељу за 
победом.                                        С.И.

кг). Пета места освојили су Јана Милојко-
вић и Лазар Стаменковић.

Иначе, на турниру у Нишу учествова-
ло је 460 такмичара из 51 клуба из Србије, 
Румуније, Бугарске, Северне Македоније и 
Босне и Херцеговине.

Алексиначки џудисти учествовали 
су и на Регионалном школском првенству 
у Пироту, као представници основних и 
средњих школа са територије општине 
Алексинац. Забележили су изузетне ре-
зултате, пошто су освојили девет златних, 
три сребрне и две бронзане медаље. Уз то, 
за Републичко школско првенство, које ће 
бити одржано крајем априла у Београду, 
квалификовало се 10 такмичара.           С.И.

Председник и један од 
тренера Карате клуба „Шумато-
вац” Дејан Вуксановић изразио 
је задовољство постигнутим 
резултатима и казао да би они 
могли да буду леп наговештај 
предстојеће такмичарске се-
зоне. Меморијал „Оливер То-
мић” окупио је 731 такмичара из 
преко стотину клубова из пет 
земаља: Србије, Северне Ма-
кедоније, Мађарске, Хрватске 
и Словеније. Турнир је органи-
зовала Српска карате до кон-
федерација, а домаћин турнира 
био је Карате клуб „Крушевац”.

С. Илић
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Тродневни XVI Фестивал меда, који jе пово-
дом Младенаца одржан у главној алексиначкој 
улици, биo је јединствена прилика да грађани 
набаве мед провереног квалитета, директно од 
пчелара.

Ове године мед и своје производе од меда 
изложило је шест пчелара, а на иницијативу 
Радио Алексинца, Удружење „ДАРС” и Друштво 
пчелара Алексинац су установили Признање 
„Војислав Стојановић” које је додељено за нају-
ређенији штанд на Фестивалу меда. Жири није 
имао нимало лак задатак, али је већином гласо-
ва ово признање доделио Пољопривредном газ-
динству Димитријевић из Доњег Крупца, коме је 
плакету уручио председник општине Алексинац 
Далибор Радичевић, након обиласка штандова 
фестивала у пратњи председника СПОС-а др 
Родољуба Живадиновића. По мишљењу жирија 
другопласирани је штанд Пољопривредног газ-
динства Ристић из Житковца.

НА ФЕСТИВАЛУ МЕДА

– Ово признање ми значи пуно, поготово што је Војкан био 
пример нама младим пчеларима како треба да се понашамо 
са муштеријама, како да уредимо своје штандове и да на што 
бољи начин презентујемо своје производе – рекао је Урош Ди-
митријевић, овогодишњи добитник награде.

Током сајма поред ових, мед су изложили и Газдинство 
Ранђеловић, Пчеларска кућа Николић, Газдинство Ђорђевић и 
Пчеларска фарма Стојановић. Осим њих, свој продајни штанд 
имало је и Југо биље из Крагујевца, произвођач чајева.

Током Фестивала меда, а поводом Младенаца, чланице 
Удружења „Супер жене” из Тешице прикључиле су се овој мани-
фестацији и пролазницима у граду делиле младенчиће.       М.В.


