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ПАРАЋИНСКА ПАМЕТАРНИЦА  
 

Пише: Мирослав ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 

ЗАШТО СЕ ПРЕЋУТКУЈУ НАЛАЗИ 
ИЗ БАКАРНОГ ДОБА 

 НА ЈУХОРУ? 
Када је у питању јухорско насеље, односно 

старчевачко-винчански град на врху Великог 
Ветрена, може се поуздано говорити на основу 
археолошког материјала пронађеног приликом 
површинских откопавања земљишта. У питању је 
керамика из бакарног доба. Зашто нису рађена и 
вертикална откопавања?- питање је на које немамо 
одговор, али претпостављамо да стварни разлог 
лежи управо у сакривању древне србске историје 
овога краја, јер би се вероватно том приликом 
стручњаци сусрели са врло непријатним доказима 
за „званичну“ археологију.  

До сада је на Јухору препознат материјал из 
енеолита, бронзаног и гвозденог доба, као и из 
римског периода. Врло је чудно што 
археолошка наука детаљније не објашњава и не 
показује транспарентно све налазе из бакарног 
доба, дакле из доказане винчанске културе Срба 
или Прасрбског доба, када је засигурно постојао 
живот на врху планине Јухор, него археолошки 
стручњаци одмах почињу да што подробније 
објашњавају бронзано и гвоздено доба, римски 
период, средњи век и турско време, и тако 
„вешто“ забашурују оне најважније налазе и 
историјске периоде.  

Наравно, да нас радује чињеница што је откриће 
града из келтских времена на Јухору позитивно 
одјекнуло у Европи, јер су Сорби, Сорбисци 
(Скордици или Келти) једна грана великог србског 
народног стабла, а што су Илија М. Живанчевић, др 
Ранка Куић и многи други, као и страни историчари, 
то и научно доказали у својим истраживањима. Па 
ипак, не разумемо равнодушност србске 
археолошке науке према најдревнијим доказима 
постојања живота на Јухору, планини у срцу Србије 
и Хелмског (Балканског) полуострва, односно Прве 
Европе, по речима др Марије Гимбатус. 

Шта је сензационалније откриће: насеље на 
Јухору од пре десет хиљада година или келтска 
тврђава саграђена око 150 година пре  Христа? 
Тиме ни мало не поричемо значај овог другог 
открића. Питамо се само шта треба више да радује 

археолошку науку у Србији: материјални докази о 
животу на овој планини, стари најмање десет 
миленијума или они који су стари „тек“ 2150 година, 
гледано из данашње перспективе (2015)?    
 
ПОЗНАЈУ СЕ И БЕДЕМИ ЈУХОРСКОГ УТВРЂЕЊА 
      

На највишем  врху Јухора – Великом Ветрену, 
живот је струјао још у бакарном периоду - енеолиту 
или Прасрбском добу, што потврђују керамички 
налази из тог времена. Мало ниже Великог 
Ветрена, на западној страни Јухора,  налази се још 
један локалитет исте старости код села Секурича.  

Ова два налазишта упућују на закључак да су и 
у том праисторијском периоду планина Јухор и 
њено подножје били насељени, и да су поред ова 
два локалитета постојала и многа друга 
праисторијска насеља на овој планини, али 
целовитија истраживања у том смеру нису 
обављана. Места: Црквени кладенац, Грујин и 
Слатина изнад Рашевице, Алексицки клик, такође, 
потичу из прастарчевачко-винчанске културе, као и 
локалитети Добра Вода, близу Великог Ветрена, 
Остриковац, Мајур, Лоћика, а археолошки 
материјал из бронзаног и гвозденог доба ископава 
се на многим местима на Јухору и око њега, чиме 
се потврђује континуитет јединствене јухорске 
културе. 

На Великом Ветрену назире се градски бедем, 
односно познаје се по конфигурацији терена, али 
он није откопаван, нити дубински истраживан, осим 
што су радници „Србијашуме“ булдожером 
нехотице изровали мали део бедема некрополе пре 

неколико година. 
Да ли су Срби у Прасрбском добу, пре десет 

миленијума градили градове? Илија Живанчевић/1 
појашњава нам градски систем градње код Срба, 
односно Словена: „Код Словена (Срба), код којих 
је градски систем био необично развијен, град је 
био опасан оградом или од земље или од 
коља“. (L. Leger, Les anciennes civilisations slaves, 
p. 29—30).  

То древно србско искуство касније је користио и 
Цезар. Његов систем cippes — постоји и данас. 
Cippes је латинска реч настала од српске речи, 
цепке — цепанице, коље, плот“. (De bello gall. VII, 
73)./2 

И почетком 19. века у борби за ослобођење од 
Турака, Срби су користили древно искуство својих 
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предака и своје ровове, бедеме и шарампове 
утврђивали кољем и плотом.   

Када би се беден или бедем града на Великом 
Ветрену истражио у потпуности по дубини, сусрели 
бисмо се, највероватније, са првобитним србским 
утврђењем, првим градом на Јухору. Келти су у 
време свог престижа, вероватно само искористили 
ту прастару србску утврду и своје утврђење 
дозидали и учврстили камењем из непосредне 
околине, начинивши овај дун још сигурнијим.   
 

ПЛАН ГРАДА НА ВЕТРЕНУ И ОКО ЈУХОРА 
 

Велики Ветрен је једно од највећих келтских 
утврђења које археологија познаје, то је и 
локалитет најсложенији по својој структури. На 
простору од десет-петнаест хектара налазе се 
утврђена акропола, подграђе и гробље. За 
истраживаче дубље прошлости града на Великом 
Ветрену, врло је битна констатација да је јухорски 
локалитет најсложенији по својој хоризонталној 
структури. Свакако да јесте, и не само по 
хоризонталној, већ вероватно и по вертикалној 
равни, али дубинско истраживање, нажалост, још 
увек није урађено. 

 
Вертикална стратиграфија града на Великом 

Ветрену  је још увек велика непознаница. Дубински 
културни слојеви би свакако открили праву истину о 
старости овог насеља-града из Прасрбског доба. И 
даље се не зна колико културних слојева има на 
Великом Ветрену.  Например, у Дреновцу, на 
старчевачко-винчанском локалитету, праисторијској 
метрополи, наилази се на културне слојеве и на 
дубини од 7-8 метара. Велики Ветрен, као 

планински мегаполис из истог времена,  вероватно 
ће нам једнога дана, из своје утробе, пружити нове 
доказе о аутентичности древне србске културе, 
цивилизације, прве металургије и индустрије на 
свету, као што је и светске научнике пријатно 
изненадио Благотин, село које припада Левчу, али 
у трстеничком окружју. На овом локалитету нађени 
су археолошки докази да је пшеница у Србији, 
односно на Хелму (Старом Балкану) гајена још 
10000 година пре нове ере као аутохтона житарица. 
Археолошка екипа на челу са др Светозаром 
Станковићем, утврдила је да су се први хлебови 
правили у Благотину 3000 година пре нове ере, а 
не у Уру, како се до сада веровало.  И зато „Мала 
Азија никако не може бити колевка култивисаног 
начина гајења житарица што је сада и археолошки 
доказано“./3  

Истраживања на месту Мали Благотин открила 
су и први зидани храм у историји човечанства, који 
се налази на тргу благотинског праисторијског 
насеља. Храм је зидан, према процени археолога, 
6000 година пре нове ере  и имао је пречник 30 
метара. У јужном делу благотинског храма 
пронађене су и две скулптуре богиње „Велике 
мајке“. Доњи део скулптуре има јако наглашене 
глутеје са краћим ногама што представља женски 
принцип - прародитељку, док горњи део скулптуре 
представља главу јелена, односно мушки принцип, 
који је на почетку оличавао Сварог, древно 
врхунско србско божанство. Ове фигуре су 
оставштина неолитског Прасрбина за будућност, и 
у тој фигури је садржана сва филозофија људског 
живљења. На благотинском  насељу пронађени су 
алати, сечива, играчке и дарови у облику накита из 
Пенсилванијских Алпи, што нам казује да је овај 
храм у Благотину био велики религијски центар не 
само за Балкан, већ и за народ целе Старе Европе, 
који се овде окупљао у одређено доба године. 
Благотин је био велики град и светилиште, имао је 
око стотину стамбених објеката, и био је 
испресецан улицама, које су се сливале ка главном 
тргу, на коме се налазио најстарији зидани храм 
(диг) на свету. Највероватније да је у 
праисторијском Благотину становао виши световни 
и духовни слој, па тек сада постаје много јасније 
зашто је др Ранка Куић протумачила реч – Благотин 
– као „место испод предводникове (вођине) 
тврђаве“.  

 

 

Проф др Ранка Куић, 
академик 

 
Живот посветила 

проучавању узајамних 
веза Срба и Келта 
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Наиме, Редакција Научног програма Телевизије 

Београд замолила је својевремено др Ранку Куић 
да протумачи називе неких места у Србији, на 
којима су археолози нашли остатке праисторијских 
култура. „Замолила сам  да ми не кажу шта су 
пронашли, а ја ћу проучити називе тих места и рећи 
им шта значе. Тражили су да им објасним управо 
речи Багрдан, Јухор и Благотин. Рекох, Багрдан 
представља мноштво чопора коња и људи, Јухор је 
гранична област са јеленима, а Благотин би 
требало да се налази испод предводникове 
тврђаве“, забележила је др Ранка Куић./4 Дакле, на 
основу реченог, можемо претпоставити да се на 
највишем врху Јухора – Великом Ветрену, 
налазила предводникова-вођина тврђава. Испод 
ње, у Благотину био је смештен виши слој 
тадашњег друштва, пре свега свештенички ред. 

Праисторијски град на самом врху - Великом 
Ветрену заузимао је површину од неколико 
квадратних километара, и био је заштићен 
бедемом. Град је имао две капије – источну и 
западну.  

На нижим котама Великог Ветрена, на терасама, 
постојала су  подграђа, односно мања приградска 
насеља. У том делу, на више места видљиви су 
заиста импресивни камени објекти. Истраживачи 
Великог Ветрена сматрају да су то била 
светилишта или гробови.  

И у гвозденом добу, које почиње око 1000-800 
година пре нове ере, град на Јухору је имао јак 
прстен мањих, али чврстих утврђења у местима: 
Рашевици, Пајковцу, Беочићу, Поточцу, Бачини, 
Орашју, Секуричу, Драгошевцу, Обрежу, Бошњану, 
Маскару... 

Свако од поменутих, али и непоменутих, мањих 
утврђења око планине Јухор имало је своје 
подграђе, о чему сведоче бројни археолошки 
налази и ручно израђени предмети, почев од 
времена старчевачке и винчанске културе, преко 
бронзаног и гвозденог доба.  

Јухор је у праисторији Срба био врло густо 
насељен, утврђен и богат рудним и свакојаким 
другим богатством.  

Скоро осам хиљада година пре доласка Келта 
на Јухор, који су овде, према мишљењу 
„званичне“историјске науке, стигли у 2. веку пре 
нове ере, већ је постојала и развијала се врло 
висока цивилизација, технички и технолошки 
најнапреднија у Европи, а трговачки каравани са 
Јухора су односили товаре драгоцености на све 
стране света: накит, опрему за коње, оружје и 
оруђе, све то израђивано у бројним радионицама и 
топионицама метала, око којих су ницала српска 
насеља: Металиште у рашевици, Градиште у 
Поточцу, Мајурска скривница, јухорска скривница... 
Зато нам је чудно и невероватно да србска 
археологија не истиче тај период Прасрбске/5 
културе, величанствене и моћне цивилизације.  

Мислим да ће се ускоро у археологији и историји 
говорити о посебности Јухорске културе или шире о 
Моравској неолитској цивилизацији. У то нас 
уверава и др Славиша Перић, руководилац 

ископавања дреновачкох праисторијског 
мегаполиса: 

„Почетна идеја јесте да се докаже да је простор 
од Дреновца до Багрдана средиште неолитизације 
читаве југоисточне Европе, јер се у том делу 
налази  око 80 неолитских  локалитета“./6 
    

Мирослав Димитријевић 
 
1/ Илија Живанчевић: Келти и Срби, „Гласник 
југословенског професорског друштва“, књига XVI, свеска 
9, Београд, 1936. 
2/ Исто 
3/Владимир Тодоровић:  Историје Срба и њима сродних 
народа-историјска свест и историјска самоспознаја, 
Центар Тесла,  Београд, 2013.).  
4/ С. Марковић Штрбац, Пустахије са Јухора, Политика, 
18. септембар 1999, Одељак Култура, уметност, наука. 
5/ Властиту именицу Срби и у присвојном придеву 
пишемо са словом – Б – србски, србска, србско, јер ми 
смо Срби, а не Српи. А мој професор Раја Павловић, 
најбољи студент чувеног и највећег  лингвисте 
Александра Белића, нам је говорио: тамо где језичка 
промена, као у нашем случају, мења смисао, значење и 
суштину речи – онда се она не врши. Тога се држимо и 
надаље. 
6/ Билтен Општине Параћин, број 236, четвртак, 16. јул 
2015. Параћин, стр.15 

 
(Наставиће се) 

Мирослав Димитријевић 
 

Знаменити Параћинац 
 

МИЛОЈЕ ЛЕШЈАНИН 
ДИПЛОМАТА И ПРАВНИ ПИСАЦ 

 

Милоје Лешјанин, 
преговарао о 

уједињењу Србије 
и Црне Горе 

Знаменита личност обреновићевске Србије 
несумњиво је и Милоје Лешјанин. Рођен је 1830. 
године у селу Лешју код Параћина. У Ћуприји, где 
му је отац Стојан био у окружном старешинству, 
завршава основну школу, а гимназију и Лицеј у 
Београду. Године 1849. Милоје Лешјанин одлази у 
Немачку на студије у Берлину и и Хајделбергу, а 
потом и у Париз. 

По повратку из Француске, радну каријеру 
започиње у Министарству унутрашњих дела, али 
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убрзо постаје дипломатски представник Србије у 
цариградском посланству, као секретар српске 
агенције. Сличне функције обављао је и у 
дипломатским српским агенцијама у Црној Гори и 
Француској. У Србију се враћа 1858. године и 
постаје секретар у Министарству спољних послова, 
али га Књаз Милош узима за личног секретара. По 
смрти књаза Милоша 1860. године, Милоје 
Лешјанин је био постављен за начелника 
спољашњег одељења  кнежевске канцеларије 
Михајла Обреновића. 

Као вешт дипломата са црногорским главарима 
је још тада разговарао о могућем уједињењу Србије 
и Црне Горе. После турског бомбардовања 
Београда, Милоје Лешјанин предузима живу 
дипломатску активност по Европи, после чега су 
Турци били приморани да предају кнезу Михајлу 
кључеве Београда и других градова у Кнежевини 
Србији. 

Као правни писац оставио је иза себе следеће 
књиге из области административне политике: 
„Рецензија на ткалчево државно право“ , „Државна 
служба и државне слуге“ и „Закон о чиновницима 
грађанског реда“. Умро је 1867. године. 
 

                                         Мирослав Димитријевић  
 
(Напомена: Овај и наредни портрети и биографије знаменитих 
Параћинаца преузети су, и делимично допуњени, из зборника 
„Знаменити Параћинци“ аутора Мирослава Димитријевића, 
који је објављен 1996. године, као и из рубрике „Незаборавник“, 
штампане у листу „Параћинских 14 дана“ од 2001-2003. године, 
коју је писао и уређивао поменути аутор)  

 

 

 
 
 
 

Информације из Удружења 
 

 
 

Удружење Параћинаца и пријатеља Параћина у 
Београду, током протекле 2015. године, одржало је 
осам редовних окупљања, традиционално 
последњег уторка у месецу. Састанци нису 
одржавани у летњој паузи (јул, август) и у 
децембру, када смо били гости код наших 
пријатеља у Удружењу Крагујевчана 24.12.2015. 
године.  

У протеклој 2015. години је објављено укупно 
четири броја нашег  Гласила Параћинац (број 25- 
фебруар, број 26-јун и двоброј 27/28 – септембар).  

    
 

Објављени бројеви ПАРАЋИНЦА у  2015. години 
 
Активности Удружења се могу пратити и на нашем 
сајту, на коме можете пронаћи и архиву свих до 
сада изашлих бројева Параћинца у пдф формату. 
Поред тога отворили смо на сајту и нову страну са 
текстовима наших чланова и сарадника.  

 
Сајт нашег Удружења http://www.paracinac.com/ 
 
Фејсбук профил Удружења Параћинаца је веома 
посећен и на њему се такође могу пратити 
информације о активностима Удружења. 
Придружите нам се на профилу Удружења. 

  
Фејсбук профил Удружења Параћинаца 

 
Током припреме мартовског окупљања, наше 

Удружење у сарадњи са туристичком организацијом 
Параћина организовало је Изложбу фотографија 
ПАРАЋИН КРОЗ ВРЕМЕ, - Стари ПАРАЋИН XIX и 
XX век. Отварање изложбе је било 24.3.2015. у 
17.00. у ул. Деспота Стефана 12/8. Изложба је била 
отворена до 28.3.2015. године, сваког дана од 10 до 
17 часова, осим последњег дана када је трајала до 
13.00 часова. На отварању је уз мултимедијалну 
презентацију својих фотографија говорио и аутор 
изложбе Бобан Јелисавчић.  
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Презентација изложбе фотографија Бобана 

Јелисавчића на дисковима као поклон 
члановима и пријатељима Удружења 

Параћинаца 
У склопу својих планираних активности 17. маја 

2015. године је одржана промоција књиге Џо 
Молера Параћинске приче.  

 
Промоција књиге Џо Молера - Параћинске приче  

 
Специјални гости аутора су били: ансамбл 

Ођила, примадона Јадранка Јовановић и пијаниста 
и композитор Никола Рацков.  

 

 
Јадранка Јовановић, Џо Молер и Никола Рацков 

Током промоције Јадранка Јовановић је песмом, 
уз пратњу Николе Рацкова увеличала ову прославу 
и одушевила све присутне. Поред Јадранке 
Јовановић, присутне је песмом одушевио и 
ансамбл Ођила. Сви присутни су се после 
промоције дружили уз песму и пригодни коктел.  

Дуго планирана и најављивана, екскурзија 
чланова и пријатеља Удружења Параћинаца свом 
родном крају је и остварена 20.5.2015. године. 
Програмом ове екскурзије била је обухваћена 
посета манастиру Покрова Пресвете Богородице у 
Лешју и Манастиру Свете Петке у Извору. 

 
У аутобусу на путу за Параћин 

 

После обиласка Параћина, након доласка у град, 
кренули смо ка Лешју у манастир Покрова Пресвете 
Богородице. Са нама је ишла и ТВ екипа канал М, 
која је направила и пригодну репортажу о нашој 
посети. Поред тога друштво нам је правио и Бобан 
Јелисавчић који је фотографисао нашу екскурзију. 

 
Манастир Покрова Пресвете Богородице у Лешју 

 
Манастир Свете Петке у Извору 
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После манастира у Лешју, посетили смо и 
Манастир Свете Петке у Извору. Овом манастиру 
Удружење је донело помоћ, која је прикупљена 
током књижевне вечери Џо Молера, који је сав 
приход од продатих књига наменио овом 
манастиру.  

Пре повратка за Београд, поново смо се окупили 
у Ресторану Михајловић, на пригодном ручку. 
После сумирања резултата ове посете и лепог 
дружења, уследио је повратак за Београд. 

У јуну ове године из штампе је изашао комплет 
изабраних књижевних дела у 9 томова, нашег 
познатог књижевника, новинара и публицисте 
Мирослава Димитријевића, који је и наш 
дугогодишњи и највреднији сарадник у Гласилу 
Параћинац, као писац у сталним рубрикама 
Параћинска Паметарница и Знаменити Параћинац. 

Промоција изабраних књижевних  дела 
Мирослава Димитријевића и и Летописа Српске 
Духовне Академије је одражана током Саборовања 
књижевног клуба Иво Андрић из Земуна у порти 
храма Св. Николаја у Земуну 18. јула. 2015. Поред 
представљања новог броја часописа Хоризонт, 
гости на овом саборавању су били и представници 
Српске Духовне Академије и нашег Удружења 
Параћинаца. Овом приликом је Српка Духовна 
Академија из Параћина наградила главне уреднике 
листова Хоризонт и Параћинац (гласило нашег 
Удружења Параћинаца) ВЕЛИКОМ ПОВЕЉОМ, за 
трајан допринос српској култури, духовности и 
националној баштини. 

Српска Духовна Академија (СДА) у Параћину је 
доделила награде за 2015. годину. Песничка 
хрисовуља је припала Слађани Ристић и 
Мирославу Душанићу, док је Велика повеља 
додељена др Саши Живановићу и Слободану 
Митрићу.  

Песникиња Слађана Ристић, из Параћина, члан 
УКС-а и Мирослав Б. Душанић, српски књижевник 
из Немачке постали су нови добитници „Песничке 
хрисовуље“, високог признања Српске духовне 
академије из Параћина, а др Саша Живановић, 
професор и Слободан Митрић, песник, понели су 
признање „Велика повеља“, а по избору стручног 
жирија у саставу: Бајо Џаковић, књижевник из 
Јагодине, Предраг Пеца Стефановић, књижевник 
из Јагодине и Мирослав Димитријевић, 
председник жирија и СДА из Параћина, на јулском и 
августовском заседању 2015. године. 

У октобру 27.10.2015. традиционално у уторак, 
одржана је Сатирична позорница Жикишон, по први 
пут у верзији за Београд, у Булевару деспота 
Стефана 12/8, у организацији Удружења 
Параћинаца и пријатеља Параћина у Београду и 
Књижевно-уметничке асоцијације „Артија“. 
Учесници који су увеличали овај догађај су: 
Мирослав Средановић, Срба Павловић, 
Александар Чотрић, Владица Миленковић, Дејан 
Димитријевић Мита, Павица Вељовић и Зоран 
Симић Зокс, гост из Републике Српске, Миливоје 
Јозић, Боривоје Илић и други гости изненађења. 

 
Сатирична позорница Жикишон, по први пут у 

верзији за Београд 
 
У новембру месецу Удружење Параћинаца је 
покренуло акцију посете позоришној представи 
ИЗГУБЉЕНИ У БРУКЛИНУ, по роману нашег 
земљака Милана Кнеселца, алијас ЏО МОЛЕР-а, у 
извођењу Бањалучког Народног позоришта, на 
малој сцени, Раша Плаовић НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ. Акцију је покренула 
наш секретар Удружења Емилија Стефановић, и 
одзив је био врло добар па је на представу о 
Параћинцу у Бруклину, дошао већи број 
Параћинаца чланова нашег Удуржења као и наших 
пријатеља. 

 

 
Владимир Ђорђевић, Џо Молер и Жељко Еркић 

 
Позоришну драму „Изгубљени у Бруклину“, по 
тексту нашег параћинца Џоа Молера режирао је 
Владимир Ђорђевић. 

Протекла година је била испуњена 
активностима, као ретко која до сада. Надајмо се 
успешном раду и убудуће. 

Удружење Параћинаца и пријатеља Параћина 
 

Захваљујемо се на сарадњи појединцима и 
колективима који су помогли излазак овог 
броја и позивамо будуће поклонике нашег 

гласила на сарадњу. 
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СПОРТ 
 

Завршена фудбалска сезона у 
зони запад као и у Општинској 
лиги Параћин за сезону 2015/16 

 
Завршена је фудбалска сезона 2015/16 у Зони 

Запад у којој Параћин има два представника: 
Јединство и СФС Борац. Јединство је убедљиво на 
првом месту са освојених 43 бода, што је 9 бодова 
више од другопласираног Копаоника. Наш други 
представник екипа СФС Борца је на 13. месту са 
освојених 13 бодова. 

Табела Зоне Запад 2014/15 

 

 Општинска лига Параћин 

 
 

У општинској лиги Параћина се ове године 
такмичило 14 клубова. Прво место је у јесењем 
делу првенства освојила еикпа Земљорадника са 
36 бодова. Друга је екипа Буљана са 30 бодова и  
трећа еикпа ОФК Борца са 29 бодова. 
 

Првенство Месних заједница општине 
Параћина у малом фудбалу 

 
У Параћину је у току 8. Зимска лига у малом 
фудбалу коју организују Спортски центар и ФСО. 
Такмичење се одржава у 8 група са по 4 екипе.  
После такмичења по групама, по две 
првопласиране екипе из сваке групе, настављају 
такмичење по куп систему. 

С.Т.Ж. 

 
Позив на сарадњу у Параћинцу 

 
Позив свим члановима и пријатељима нашег 
Удружења за сарадњу у нашем гласилу је стално 
отворен. Сваки користан текст, идеју, вест, 
коментар, информацију можете откуцати и послати 
нам на е-mail  

udruzenje.paracinaca@gmail.com 
Врло радо ћемо то објавити и поделити са  осталим 
члановима удружења на страницама нашег гласила 
или на интернет презентацији или на Facebook  
профилу. 

Хвала. 
Редакција Гласила Параћинац 
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