
ВРАЊАНЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ МАТЕРИЦЕ
ВРАЊСКИ ђаци су са својим вероучитељима, уз благослов епископа 
Пахомија - поводом Материца - са 60 пакетића обрадовали деци ко-
ја се лече у Служби за педијатрију овдашњег Здравственог центра, а 
дароване су још мајке и бебе смештене у Одељењу гинекологије. Ко-
ординатор за верску наставу Никола Павловић каже да је ово традици-
онално хуманитарна акција под називом "Деца деци на дар".  Ј. С.  

ИЗЛОЖБА У ПАРАЋИНСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
У ХОЛУ библиотеке "Др Вићентије Ракић", популарној галерији "У 
пролазу", отворена је изложба "Припрема, позор, САД", а поставку 
чине дела Вељка Поповића, Катарине Стевић, Ање Спасић, Ане Пе-
тровић, Ане Пажин, Јована Дидића, Луке Цветковића, Страхиње Ва-
сића, Сашке Озис, Стефана Накића, Таре Јовановић, Хелене Поштић, 
Бојане Јеремић, Јоване Тасевске и Дијане Јанковић.  З. Р.

УКРАТКО
ЦРВЕНИ крст данас организује последњу 
овогодишњу акцију добровољног 
давалаштва - у својим просторијама, 
до 14 сати - а за све хумане људе биће 
обезбеђен симболичан, али неуобичајен 
поклон: парче пице, дар једне параћин-
ске радње за припрему брзе хране. З. Р.

НОВОСТИ • Понедељак, 26. децембар 2022.
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Д јануара, до краја 
новембра, СОС теле-
фон за жртве насиља 

у породици користило је 58 
жена, а крушевачко удру-
жење "Пешчаник" преци-
зира да их је 48 то учинило 
по први пут. Евидентирано 
је укупно 114 позива, 20 
долазака на индивидуалне 
консултације, а у 22 случа-
ја су обезбеђене правна по-
моћ и консултације - што је 
све на нивоу из претходних 
година.

А, од 2012, на територи-
ји Расинског округа уби-
јено је чак 14 жена. Црна 
серија започета је смрћу 
Весне Ракић (49) из ИМК 
"14. октобар", којој је коб-

не повреде у канцеларији 
ножем задао колега Драган 
Благојевић. Данијелу Ми-
лићевић (42) и њену седмо-
годишњу ћерку М. М., јану-
ара 2013, усмртио је козар 
Радослав Маринковић из 
Дедине, који је касније сам 
себи пресудио у београд-
ском Централном затвору. 
Исте године, у Кукљину је 
убијена Далиборка Мили-
ћевић, септембар је био 
кобан за Крушевљанку 
Слађана Јанковић (47), а у 

новембру 2015. је измаса-
крирана Милица Павловић 
(60) из села Варварин...

Током 2016, у граду на 
Расини, живот је изгуби-
ла Злата Николић (23), у 
децембру је Гордану Јоси-
фовић (45) и њеног изабра-
ника Милуна Костића, уз 
претњу оружјем, отео бив-
ши партнер Миодраг Ка-
ралић, а епилог је да жена 
није преживела...У фебру-
ару 2018, у размаку од 24 
сата, убијене су две Круше-

вљанке: Гордани Живковић 
(60) главе је дошао партнер 
Стојан Мијајловић, а Борки 
Станојевић (50) њен син, 
Драган. У башти кафане 
"Мали Париз", септембра 
2019, Миша Јовановић је 
убио бившу супругу Горда-
ну Јовановић (47), а ранама 
је подлегао и њен млађи 
брат, Горан Радосављевић 
(42). Срђан Милосављевић 
из Макрешана код Крушев-
ца осуђен је на 16 година 
затвора због тешког уби-

ства супруге Мирјане (45), 
у јуну 2021. Андреи Кова-
чевић (47) из Маскара код 
Варварина јула 2021. није 
било спаса, када ју је ножем 
напао комшија о којем је по-
времено бринула, Аранђел 
Дачић (82). Средином истог 
месеца живот је изгубила 
Крушевљанка Гордана Пе-
тровић (50), а Стефан Г. (28) 
је за тај злочин, на основу 
споразума о признању кри-
вице, осуђен на осам година 
робије. n С. БАБОВИЋ

КРУШЕВАЧКИ СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА,  ПРИ УДРУЖЕЊУ "ПЕШЧАНИК"

ЖENE JO[ НА МЕТИ
Укупно 58 угрожених обавило 114 позива, а њих 48 први пут затражило помоћ

ПРАВНА
помоћ и консултације 
на нивоу из 
претходних година
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ТЕРМИНИ
СОС телефон за жене жртве 
насиља у породици и партнер-
ским односима у Крушевцу 
- 066/006-606 - доступан је сва-
ког радног дана од 12 до 18, те 
суботом од 11 до 15 сати.

ЛОКАЛНА самоуправа је 
предвидела да најбољи кра-
љевачки студенти од наредне 
године добијаће двоструко 
веће стипендије него лане. 
Ова ставка се налази у буџе-
ту града на Ибру за 2023. и 
сходно томе ће 50 најбољих 
академаца - уместо досада-
шњих 10.000 - добијати по 
20.000 динара месечно.

- Овај износ наши најбо-
љи студенти добијаће током 
десет месеци годишње, при 
чему их ничим не условља-

вамо, већ је само неопход-
но да имају добре оцене, 
односно висок просек, као 
и да редовно уписују године 
- појашњава градоначелник 
др Предраг Терзић.

Први човек Краљева ка-
же и да је Градско веће 
усвојило и Одлуку о олак-
шицама за добијање сти-
пендија из локалне касе 
које су предвиђене за сту-
денте са инвалидитетом.

- Неће бити неопходно 
да имају просек изнад 8,5 и 

довољно је да у претходној 
години остваре најмање 36 
ЕСПБ бодова, од могућих 
60, те да редовно уписују 
годину за годином. У слу-
чају да из здравствених ра-
злога нису могли да упишу 
наредну годину, те за то 
поседују одговарајућу до-

кументацију, њихова при-
јава ће бити прихваћена. 
Штавише, неће бити ран-
гирани са осталим студен-
тима приликом Конкурса 
за доделу стипендија, већ 
ће бити на листи приорите-
та - закључује др Терзић.n 

 Г. ЋИРОВИЋ 

У 2023. БЕЗ СКУПИХ КОНЦЕРАТА
ВИШЕГОДИШЊА традиција да житеље Поморавског округа на град-
ским трговима у Нову годину "уводе" естрадне звезде неће бити на-
стављена, а само ће у Ћуприји 1. јануара наступити Зорица Брунцлик.
За Деспотовчане 29. децембра, на Тргу деспота Стефана Лазаревића, 
бити организован Новогодишњи базар.
Јагодинци празнике посвећују деци и породици, па ће на Градском 
тргу 30. децембра у подне наступити бројни аниматори, кловнови, 
играчи, певачи... а Деда Мраз ће делити поклоне.
Истога дана, у Рековцу ће тамошња Туристичка организација и Кул-
турни центар организовати Новогодишњи вашар - у спортској хали 
ОШ "Светозар Марковић",  од 10 до 13 сати.n З. Г.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У КРАЉЕВУ УДВОСТРУЧИЛА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2023.  ГОДИНУ

Најбољима по 
20.000 месечно

ПОМОРАВЦИ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА ДРУЖЕЊА НА БАЗАРИМА

Борка Станојевић Далиборка Милићевић Гордана Јосифовић

Гордана Живковић Мирјана Милосављевић Злата Николић

Андреа КовачевићВесна Ракић Слађана Јанковић Данијела Милићевић са ћерком

ПАРАЋИНСКА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

ОДРЖАНА ТРИ ПРАЗНИЧНА КОНЦЕРТА
ПРАЗНИЧНА атмосфера увелико "држи" сеоска културно- 
-уметничка друштва из околине града на Црници, па су 24. 
децембар одржана два концерта. Дом културе у Трешње-
вици био је домаћин "Трешњевачког посела" (на слици), 
а Горњем Видову КУД "Моравац" је организовао годишњи 
концерт. Сутрадан се пред својим комшијама у Својнову 
представио новоформирани КУД "Свети Никола". Гости су 
им били из суседног Поточца, Обрежа и Параћина, а приход 
од продаје улазница које коштају 100 динара намењен је 
куповини опреме. n З. Р.
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