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ПОВЕРЕН ПРИВРЕМЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ

БОР - Иако су се на дневном 
реду овонедељне, прве седнице ло-
калног парламента у овој години,на-
шле само три тачке, међу одборни-
цима владајуће већине и опозиције 
вођена је двочасовна жустра рас-
права.

Већином гласова усвојен 
је Предлог Одлуке о привреме-
ном поверавању превоза путни-
ка на градским и приградским ли-
нијама на територији општине Бор. 
Предузећу „Бортравел”, које је и до 
сада обављало превоз, биће пове-
рен овај посао до окончања тенде-
ра. Председник општине Бор Алек-
сандар Миликић нагласио је да је 
локална самоуправа по закону дуж-
на да обезбеди минимум превоза 
и да је разлог кашњења расписи-
вања јавне набавке искључиво тех-
ничке природе, док су одборници 
опозиције тражили детаљније об-
разложење и оштро критиковали 
кашњење набавке и позвали над-
лежне на одговорност.

- Ако се за јавни превоз из-
дваја око осам или девет одсто од 
укупног буџета, који износи нешто 
више од две милијарде динара,то 
није обично питање и одлука које 
се може усвојити без образложења 
-нагласио је Драган Марковић,од-
борник ДСС-а.

Благоје Спасковски, шеф од-
борничке групе СНС-а појаснио је 
присутнима због чега се каснило.

-Сагледавајући буџет, води-
ли смо рачуна да из њега, али не на 
уштрб других, издвојимо средства 
да би управо пензионери старији од 
65 година, као и наши средњошкол-
ци и основци, имали бесплатан пре-
воз. Каснило се да би се задовољи-
ли ти циљеви и то је данашња тема. 

Морали смо прво да усвојимо буџет, 
који је одлично урађен и све похва-
ле за све оне који су радили на ње-
говој изради. Пре плана усвајања 
јавних набавки нисмо могли да обја-
вимо тендер за превоз и то је глав-
ни разлог за кашњење-тврди Спа-
сковски.

По речима Љубинке Јелић, 
начелнице општинске управе, буџет 
је ступио на снагу осам дана од дана 
усвајања, односно 6. јануара, док је 
јавна набавка расписана и објавље-
на 10. јануара на порталу јавних на-
бавки и на сајту Општине Бор.

-Тридесет дана од 10. јануа-
ра је 10. фебруар. Око два дана је 
потребно да се припреме одлуке и 
размотри пристигла документација, 

тако да негде реално, по роковима 
које прописује Закон о јавним на-
бавкама, уговор са новим превоз-
ником можемо закључити око 20. 
фебруара - каже Јелићка.

Одборници локалног пар-
ламента усвојили су и План гене-
ралне регулације градског насеља 
Бор, којим се предвиђа могућност 
изградње многих индустријских и 
стамбених објеката.

-Јако је битно за општину Бор, 
као и за све грађане, да се овако је-
дан плански документ данас доно-
си. Овим документом општина Бор 
ствара амбијент и повољну послов-
ну климу да се доведу инвестито-
ри-каже Миликић.

Одборници Скупштине оп ш-
ти не Бор су већином гласова усво-
јили и Локални акциони план запо-
шљавања за 2018. годину, којим су 
предвиђена средства од 30 милиона 
динара за програме самозапошља-
вања, новозапошљавања, стручне 
праксе и јавне радове, што је далеко 
више у односу на 2017. годину када 
је за ту намену било предвиђено 13 
милиона динара.

-Захваљујући средствима из 
републике и буџета Општине, про-
шле године је радно ангажовано 
нешто мање од 300 људи, док ће по 
проценама за ову годину тај број из-
носити око 500 лица,што је огроман 
помак - каже Добрица Ђурић, пред-
седник Локалног савета за запо-
шљавање.

 М.М.

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је одр-
жана 31. седница Градског већа, на 
којој је измењена Одлука о осни-
вању Јавног комунално-стамбеног 
предузећа „Зајечар“ Зајечар, као и 
Одлука о оснивању Туристичке ор-
ганизације града Зајечара, којом се 
предлаже измена члана Надзорног 
одбора ове установе, тако што се за 
председника предлаже Сунчица Ла-
лић Стојановић, дипломирани еко-
номиста, помоћник градоначелни-
ка града Зајечара.

Већници су већином гласова 
усвојили Нацрт Кодекса понашања 
службеника и намештеника града 
Зајечара, Нацрт Одлуке о одређи-
вању коефицијената за утврђивање 
накнаде на име трошкова инвести-
ционог и текућег одржавања згра-
да, као и Нацрт Решења о усвајању 
почетног ликвидационог извештаја 
Јавног комуналног предузећа Град-
ско саобраћајно предузеће „Заје-

чар“ Зајечар -у ликвидацији.
„Скупштина града Зајечара 

никада није усвојила почетни лик-
видациони извештај овог јавног 
предузећа. С обзиром на то да су 
готово сва потраживања намире-
на судским путем и да је ова ликви-
дација у финансијском смислу у по-
ступку окончања, неопходно је да 
прво усвојимо овај почетни ликви-
дациони биланс, како би предузели 
све друге законске радње везане за 
окончање ликвидације овог јавног 
саобраћајног предузећа“, рекла је 
Сунчица Лалић Стојановић, помоћ-
ник градоначелника града Зајеча-
ра, образлажући Нацрт Решења о 
усвајању ликвидационог извештаја 
ЈКП Градско саобраћајно предузеће 
„Зајечар“ Зајечар - у ликвидацији.

Градски већници су усвојили 
и Нацрт Решења о усвајању Почет-
ног ликвидационог извештаја ДОО 
Бизнис инкубатор центра – у ликви-

дацији Зајечар, Предлог за проме-
ну Статута Града Зајечара, јер како 
се наводи у образложењу, проме-
на Статута врши се како би се кори-
стио исправнији термин, односно 
„Комисија за равноправност поло-
ва“, мења назив у „Комисија за род-
ну равноправност“.

Такође је усвојен и Предлог 

Одлуке о распореду средстава у об-
ласти спорта за 2018. годину, као и 
Предлог Решења о одобравању го-
дишњих програма и о одређивању 
висине средстава за реализацију 
програма у области спорта на тери-
торији града Зајечара за 2018. годи-
ну.

 А.П.

Одржана седница Скупштине општине Бор

Одржана 31. седница Градског већа у Зајечару

ИЗБОРИ У БОРУ 4. МАРТА
Председница Скупштине 

Републике Србије Маја Гојковић 
расписала је за 4. март локалне 
изборе у Бору и Аранђеловцу, као 
и изборе за Скупштину града Бе-
ограда. Она је том приликом по-
звала грађане Бора, Аранђеловца 
и Београда да изађу на изборе и 
својим гласом одлуче како ће им 
изгледати власт и будућност њи-
хових градова.
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УМЕСТО ЂАКА МАЈСТОРИ У КАБИНЕТИМА

Унапређивање живота младих у Бору

ОБРАЗОВАН САВЕТ 
ЗА МЛАДЕ

Одржана ИПАРД радионица

ВЕЛИКИ ОДЗИВ ЗАЈЕЧАРСКИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Потписан уговор о реконструкцији школе

КЛАДОВО - Начелник општин-
ске Управе Кладово Јован Стингић и 
Драган Илић, директор грађевинске 
фирме „БИМБО“ д.о.о. Београд, водећег 
члана конзорцијума извођача радова, 
потписали су Уговор о реконструкцији 
зграде основне школе „Вук Караџић“ у 
Кладову. Вредност инвестиције је 130,5 
милиона динара, а новац је обезбедила 
Канцеларија за управљање јавним ула-
гањима Републике Србије.

– Поптисивањем Уговора де-
мантовали смо шпекулације, да је реа-
лизација пројекта реконструкције шко-
ле пропала.То наравно није тачно, а ово 
је највреднији Уговор који сам потпи-
сао, као начелник Општинске управе, 
од 2002. године – казао је Јован Стин-
гић. Радови су поверени конзорцијуму 
извођача, водећи члан је „БИМБО“ д.о.о. 
Београд, фирма која четврт века гради 
јавне установе, школе, војне објекте и 
трговачке центре и спремна је да одго-
вори комплексном послу.

– Имамо довољно искуства и 
знања да посао завршимо квалитетно 
и у планираном року. Са нама у тиму су 
још три извођача радова, међу њима је 
и АД “ Ђердап-услуге“ из Кладова - ис-
такао је Драган Илић директор „Бимбо“ 
д.о.о. Београд.

На други дан Божића ђаци и про-
светари у Кладову добили су најлепши 
божићни поклон, јер ће од јесени имати 
модерно уређену зграду школе.

-Потписивање уговора о рекон-
струкцији зграде школе први је корак у 
реализацији пројеката, који ће допри-
нети да општина Кладово у 2018. годи-
ни доживи инвестициони препород. 
У првој половини године почеће и ре-
конструкција ЗЦ Кладово“, рехабили-
тација државног пута IV реда од Кла-
дова до Брзе Паланке, крећу радови 
на изградњи моста у Великој Камени-
ци, почињемо и изградњу аква-парка, 
тако да ће Кладово бити велико гради-
лиште-закључио је Радисав Чучулано-

ЗАЈЕЧАР - У препуној великој сали Скупштине града Зајечара одржана је ин-
формативна радионица на тему “Имплементација ИПАРД мере М1 - Инвестиција у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава”.

ИПАРД радионица организована је у сарадњи са Пољопривредном струч-
ном службом „Агрознање” и RARIS-ом.

Предавачи су били предаставници Сектора за рурални развој и Управе за 
аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јас-
мина Јоцковић, Владан Мираџић, Бранислав Вељковић и Драгана Гајић.

Присутнима се обратила у име града и градоначелника Весна Станковић, 
градски већник за пољопривреду.

“Драго ми је да смо се окупили у оволиком броју, што највише говори о томе 
да смо сви свесни колико је тема ИПАРД-а значајна и озбиљна. Желела бих да се за-
хвалим нашим гостима што су успели да у свом сигурно претрпаном распореду нађу 
времена и енергије за презентацију мера ИПАРД-а за потенцијалне кориснике из 
источне Србије. Сигурна сам да нико не би могао боље и стручније да нам представи 
и објасни све битне чињенице и да одговоре на многа питања” – рекла је Станковић.

Циљ радионице је пружање помоћи потенцијалним корисницима ИПАРД II 
програма, да се потенцијални корисници упознају са правилима и условима за спро-
вођење ИПАРД мере М1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдин-
става, затим, са општим и специфичним критеријумима које као будући корисници 
треба да испуне, документацијом коју треба да припреме, као и процесом од одо-
бравања пројеката до исплате подстицаја.

Учесници радионице били су гости из целог источног региона. Радионици 
су присуствовали и представници локалних самоуправа Књажевца, Бољевца, Со-
кобање, Неготина и Кладова.

Одазвала су се и регистрована пољопривредна газдинства, удружења пољо-
привредих произвођача и пољопривредне задруге са овог подручја.

На радионици је присуствовало 127 учесника.
 А. П.

БОР - Након дужег времена Општина Бор је оформила Савет за младе који 
се протекле недеље по први пут и састао. На конститутивној седници је формиран 
Савет који ће се бавити израдом Локалног акционог плана за младе, у наредне че-
тири године.

Игор Јанковић, члан Општинског већа, нагласио је овом приликом, да је 
општина Бор још једном показала да води одговорну политику према младима.

-Скупштина општине Бор је донела одлуку којом је именован Савет за мла-
де и тиме показала да води одговорну политику према младима који имају свој 
глас и који ће у наредном периоду бити консултовани приликом доношења зна-
чајних одлука које се односе на њих. На данашњој седници смо конституисали Са-
вет, који чине девет чланова, дефинисали смо шта Локални акциони план за младе 
треба да садржи како би унапредили њихов положај на територији наше општи-
не -рекао је Јанковић.

За председника Савета изабрана је Сања Петровска, док ће њена замени-
ца бити Тамара Пауновић, иначе члан Општинског већа, задужена за образовање. 
Конституисању Савета је присуствовала и Дејана Николов, новоизабрана чланица 
већа, која ће бити задужена управо за младе, као и Милена Станојковић, члан већа 
задужен за културу и информисање, која је овом приликом пожелела пуно успеха 
члановима борског Савета за младе.

На седници се, између осталог, чуло и то да ће након израде и усвајања Ло-
калног акционог плана за младе, бити расписан и конкурс за избор новог коорди-
натора Канцеларије за младе, пошто је Срећку Здравковићу, досадашњем коорди-
натору, истекао мандат. М.М.

вић председник општине Кладово.
Како се планира, радови на ре-

конструкцији школе, почеће најпре у 
објекту „Б“, односно у згради старе гим-
назије. Паралелно са тим радовима, 
чим то временски услови дозволе, по-
чеће и реконструкција спољне фасаде, 

при чему ће приоритет имати безбед-
ност ученика, њихових наставника, али 
и извођача радова, један је од закључа-
ка са састанка одржаног у Кладову. Рок 
за завршетак комплексног посла је 210 
дана.

 М.Р.



БРОЈ 2774 ДОГАЂАЈ

D.O.O. BORTRAVEL BOR

3:35 063 1077791
4:30 

(svakodnevno)

063 1077793
8:45 

(svakodnevno)

063 1077794
14:30 

(svakodnevno)

063 1077795

7:35

8:15

12:32

18:20

12:30 
14:00 
16:30 

19:30 

16:15

17:46

20:15

23:30

Bor - Boljevac - Beograd
4:25
5:15 
9:37 

/

15:30

17:00

19:30

063 1077791
063 1077793
063 1077794
063 1077795

(samo rad.dan.) 

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(samo rad.dan.) 

22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

21:00 20:00 19:20 18:00

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

Bor - Boljevac - Paraćin - Kruševac - Vrnjačka banja - Kraljevo  

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

7:45 8:45 09:30 10:30 11:15

19:45 18:40 17:50 17:00 16:00

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

Председник општине Кладово даривао прворођену бебу

ИВА ДОБИЛА ЗЛАТНИК

„Текијанка’’ даривала прворођене књажевачке бебе

ПОКЛОНИ ЗА 
ЂОРЂА И ДУШАНА

КЛАДОВО - Председник општине Кладово, Радисав Чучулано-
вић са сарадницима, обишао је Марију Јовановић, мајку мале Иве 
прворођене бебе у 2018. у кладовском породилишту. Председник је 
њеној мами уручио златник и беби опрему, поклоне којима локална 
самоуправа традиционално награђује прворођене бебе.

Девојчица Ива је на свет дошла другог јануарског дана у 11 
сати и 35 минута, тешка је 3050 грама, дугачка 51 центиметар и треће 
је дете у породици Марије и Душана Јовановића.

- Ива има брата Вука и сестру Ану, који се радују сестри. То је 
најлепши поклон који смо добили за навогодишње празнике - каза-
ла је срећна мајка Марија.

КЊАЖЕВАЦ - Компанија ‘’Текијанка’’ даривала је, поклон па-
кетима и новцем Ђорђа и Душана, прве бебе, рођење у књажевач-
ком породилишту у 2018. години.

Ђорђе и Душан, прве су бебе рођене у Књажевцу у Новој 2018. 
години. Два здрава дечака родила су се осмог и десетог јануара и 
ускоро ће се са својим мамама придружити остатку породице.

У породици Снежане Антонић, Ђорђе је треће, а Сандри Жива-
новић Ранђеловић, Душан је друго дете. Обе кажу да воле да имају 
што више деце.

Добродошлицу на свет новим становницима Књажевца поже-
лела је и компанија „Текијанка’’:  „Ми живимо са својим градом, а по-
себно мислимо на најмлађе. Одлучила је „Текијанка’’ да дарује бебу 
поклон пакетом са најнеопходијим стварима за прве дане живота 
и новчаним износом од 30.000 динара’’, казала је Бобана Беатовић, 
маркетинг менаџер ‘’Текијанке’’. 

Протекле године у Књажевцу је рођено мање од 200 беба, па 
лекари кажу да подизање наталитета мора да буде примарни зада-
так свих. ‘’Нажалост, ту је популациона политика заказала, мало смо 
и ми заказали и ако наставимо у овом ритму, лоше нам се пише. У 
прошлој години рођено је између 160 и 180 беба”, истиче др Младен 
Тимилијић, гинеколог акушер. 

Поклон пакети ‘’Текијанке’’ садрже најнеопходине ствари за 
најмлађе – пелене, пешкире, беби козметику, који ће, како истичу 
у овој компанији, помоћи породиљама у првим данима живота но-
ворођенчета.

 Љ.П.

Прошле године у Кладову је 
рођено 109 беба, од тога четири у 
децембру. Град на Дунаву је бога-
тији за 60 девојчица и 49 дечака, 
а охрабрује податак да је у 2017. 
рођено 25 малишана више него у 
2016. години када су мајке на свет 
донеле 84 бебе.

- Волео бих да сваког дана 
уручим по један златник ново-
рођеним бебама у општини Кла-
дову у којој је драстично прису-
тан пад наталитета. Зато морамо 
да мерама популационе политике 
подстичемо рађање и у том прав-
цу за ту намену у следећој години 
из буџета планирамо да издвоји-
мо 10 милиона динара- казао је 
Радисав Чучулановић, председ-
ник општине Кладово. М.Р.
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ПОЧЕТАК ГОДИНЕ У ЗНАКУ ДЕЧАКА

ДРУШТВО / ОГЛАС

БОР-Први дечак у породилишту Опште болнице у Бору до-
шао је на свет другог јануара у два сата након поноћи. Руководство 
општине Бор, на челу са председником Александром Миликићем, 
посетило је новорођене бебе и уручило им пригодне поклоне.

- Материјална помоћ породиљама није изостала ни у Бору и 
лепо је да су се у прва три дана нове године, родиле три бебе. Битно 
је да је општина Бор, за прворођено дете издвојила просечну нето 
зараду на нивоу републике, што износи 47.500 динара, као и то да 
се све оно, што је одлукама Скупштине општине Бор предвиђено о 
бризи породице и финансијским средствима која се одвајају за прво, 
друго, треће и четврто дете и остварује-истакао је Александар Ми-
ликић,председник општине Бор.

Мајка прворођеног дечака, Суада Ахмети донела је на свет чет-
врто дете по реду, док двадесетдеветогодишња Милена Ћирић није 
крила задовољство због рођења свог првог детета. 

- Породила сам се пре само два сата, али осећам се добро и 
опорављам се полако. Беба је тешка четри килограма и 20 грама, а 
дугачка је 55 центиметра. С обзиром на то у како тешком времену 
живимо, сваком од нас пуно значи материјална помоћ- каже Милена.

Да је популациона политика једна од важних области за ло-
калну самоуправу, показују и значајна финансијска средства која се 
издвајају за ову намену.

-Популациони фонд је дао неке резултате, пре свега, у зау-
стављању тенденције пада новорођене деце, а тај број сада благо 
расте. Ове мере финансијске помоћи које смо увели 2017.године, 
где смо значајно повећали средства за рођење од првог до четвр-
тог детета, даће резултате тек наредних година-нагласио је Добри-

Председник општине Бор у посети породилишту

ца Ђурић, члан Општинског већа задужен за 
социјална питања.

Ако је судећи по томе како је почела 
2018.година, у Бору се може очекивати да ће 
број новорођене деце бити повећан.

-У 2017. години имали смо 424 порођаја, 
што је нешто више него годину дана раније 
када је било 407, док је у 2015. тај број био 
око 430, тако да одржвамо тренд преко 400 
порођаја годишње, што је јако важно за нас 
и за нашу општину-сматра др Горан Голубо-
вић, начелник Одељења гинекологије борске 
болнице.

Статистика показује да је 2017.године у 
Бору рођено више девојчица, а из локалног 
буџета ће мајке добијати једнократну помоћ у 
износу од 25.000 динара за прворођено дете, 
односно 40.000 за друго, док ће за треће и чет-
врто то износити 70.000 динара.

 М.М.

Прва беба у Мајданпеку већ првог дана 2018.
године

На плач прве овогодишње бебе у 
мајданпечком породилишту није се чекало дуго, 
већ првог празничног дана рођен је дечак који је 
добио име Немања, а после пар дана свет је угле-
дала и друга беба, такође, дечак чије је име, та-
кође, Немања.

Ово представља бољи почетак од прет-
ходне године када се на прву бебу чекало 17 дана. 
Прошле године је, иначе, рођено 95, 2016.године 
94, а у претходних пар година тек по 80-так мали-
шана. Пре 10 година број новорођених беба био 
је већи од 140, а пре четврт века у мајданпечком 
породилишту годишње се рађало и више од 300 
беба.
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Неготин обележио 162. годишњицу рођења Стевана Стојановића Мокрањца

МОКРАЊЦУ У ЧАСТ

Дочек православне Нове године у Мајданпеку

ДОБРА ЗАБАВА НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ

У Књажевцу одржан концерт хора

НОВОГОДИШЊА 
„ЧАРОЛИЈА’’

НЕГОТИН - Дом културе “Стеван Мокрањац” пригодним про-
грамом обележио је 162. годишњицу рођења Стевана Стојановића 
Мокрањца. Након резања славског колача у присуству свештеника 
архијерејског намесништва неготинског и хора цркве Свете Троји-
це под управом Светлане Кравченко, нови,19. број часописа „Мо-
крањац” представили су главни и одговорни уредник др Соња Ма-
ринковић, професор на Факултету музичке уметности у Београду, 
иначе, селекторка “Мокрањчевих дана”, новинар и први уредник 
Ново Томић, као и млада музиколошкиња и флаутисткиња Марија 

КЊАЖЕВАЦ - У петак, 12. јануара, у великој дворани Дома кул-
туре, одржан је концерт дечјег хора ‘’Чаролија’’.  Дириговала је Мар-
тина Милошевић, а девојчице су, у друштву са Леонтином, оснивачем 
хора, показале шта су научиле током десет месеци бављена хорским 
певањем.

У предвечерје Нове године по јулијанском календару, зимски 
концерт дечјег хора „Чаролија’’ био је обојен празничним располо-
жењем, звончићима, санкама, снегом и наравно - Деда Мразом.

Веселе девојчице, уз помоћ Леонтине и диригента Мартине 
Милошевић још једном су показале зашто је „Чаролија’’ јединстве-
ни хор, у коме се негују надареност, креативност, музикалност: „Хор 
„Чаролија’’ ради у Књажевцу десет месеци и то је фина музичка ра-
дионица за развој деце. Свака проба је посебна. Деца се лепо дру-
же, развијају своје гласовне могућности,’’ казала је Мартина Мило-
шевић, диригент.

Аудицију за нове певаче „Чаролија’’ ће организовати у фебру-
ару. Добродошли су и дечаци. Следећи сусрет са овим малим хором 
књажевачка публика имаће у јуну, а део певача наступиће и на обе-
лежавању Савиндана.

 Љ.П.

Томић, аутор рада “Необичне звучне слике” посвећеног компози-
цији „Тумачење сна“, који одсликава различите аспекте стваралачке 
поетике Иване Стефановић.

-Сачували смо традиционалне рубрике. Шта би “Мокрањац” 
него да чува традицију. Ту је, пре свега, научна трибина са шест на-
учних радова, четири из пера потврђених, афирмисаних научника и 
два чланка младих аутора. Мокрањац, пре свега, живи зато што пра-
ти хронику “Мокрањчевих дана”, он оставља тај траг у времену. Ове 
године је музиколог Стефан Савић написао један врло садржајан 
приказ фестивала. То је једна озбиљна музиколошка реч која све-
дочи о ономе шта су били домети фестивала у његовим најразличи-
тијим аспектима – каже др Соња Маринковић препоручивши нови, 
19. број часописа “Мокрањац”.

Госте и учеснике, овог јединственог програма Мокрањцу у 
част, поздравио је и Владимир Величковић, председник Привреме-
ног органа.

-Ванвременско раскошно музичко дело, великог уметника нас 
мотивише и обавезује да сваке године, музичке свечаности у сеп-
тембру, буду празник за поштоваоце Мокрањца, музичке стварао-
це, уметнике, љубитеље хорског певања. Наш великан, Стеван Стоја-
новић Мокрањац, својим првим музичким корацима начињеним у 
свом родном граду и делима, нама Неготинцима даровао је музичку 
будућност. Свесни тога, захвалност исказујемо сваког септембра ор-
ганизовањем фестивала њему у част - истакао је Величковић.

Програм обележавања 162. годишњице рођења Стевана Мо-
крањца заокружен је мини концертом најбољих студената Факултета 
музичке уметности у Београду: виолиниста Душан Јоксић, виолист-
киња Оливера Матић и виолончелиста Огњен Милосављевић. По 
традицији, на Мокрањчев споменик у дворишту његове родне куће, 
рад вајара Небојше Митрића, цвеће су положили представници ло-
калне самоуправе, Програмске комисије “Мокрањчевих дана”, него-
тинских институција културе, Уметничке школе  „Стеван Мокрањац“ 
и месне заједнице Мокрање, крајинског села из кога Мокрањчева 
породица води порекло. С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК - Захваљујући спремности Општине Мајданпек и 
Центра за културу, ове године Мајданпек се нашао у групи градова 
Србије који су имали организован дочек православне Нове године 
на градском тргу у центру града. Ни хладно време није спречило не-
колико стотина људи да празнично суботње вече проведу на отво-
реном и добро се забављају кроз наступе локалног бенда Дунстери, 
затим Cavaleto бенд из Бора и трубачког оркестра Дар Мар из Кња-
жевца. Врхунац ове забаве био је у поноћ, када је за Мајданпечане 
и њихове госте приређен сјајан ватромет у којем су уживали и они 
који су због хладног времена раније кренули својим кућама, као и 
они који су за тај дочек изабрали кућни амбијент и круг породице и 
пријатеља. Свој допринос празничном расположењу дала је и град-
ска топлана побринувши се за продужен грејни дан.

 И.Ћ.

Фото: Општина Неготин
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Завршена израда плана генералне регулације

НОВИ ПЛАН РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ
 СОКОБАЊА-Након што је завршена израда пла-

на генералне регулације Сокобање, Општинска упра-
ва општине Сокобања огласила је јавни увид нацрта 
плана и извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину. Јавни увид ће трајати 30 дана, тач-
није од 11. јануара 2018. године, па све до 9. фебруара 
у згради општине Сокобања сваког радног дана од 9 
до 15 часова. У овом периоду заинтересовани грађа-
ни ће моћи да изосе примедбе и предлоге које ће бити 
разматране након завршетка јавног увида. План ће 
бити доступан јавности и у дигиталном облику, у току 
трајања јавног увида, на званичној интернет страни-
ци општине Сокобања. Јавна презентација се одржа-
ла ове недеље, док ће Јавна седница бити одржана 
23. фебруара у скупштинској сали зграде општинске 
управе општине Сокобања са почетком у 13 часова. 

-Ми смо до сада имали један план који је неупо-
требљив и, управо, захваљујући таквом плану многе 
инвестиције које су биле планиране у Сокобањи нису 
могле да буду реализоване. У том смислу, ово је један 
врло битан документ, за општину Сокобања- каже Иси-
дор Крстић, председник општнине Сокобања.

-План је прошао све законске процедуре, и у 
наредном периоду биће стављен на јавни увид. Све 
радне групе и комисије су дале позитивно мишљење. 
Сада је на нашим суграђанима да и они сагледају како је све испла-
нирано и дају евентуалне примедбе да се не би десило да у наред-
ном периоду не би имали неки проблем у остваривању својих пра-
ва који су везани за план генералне регулације Сокобања - додаје 
Крстић. - Уверен сам да ћемо већ у марту месецу имати усвојен план 
генералне регулације Сокобања. Стручна служба општине Сокобања 
биће на располагању заинтересованим грађанима, у току трајања 

јавног увида - закључује Крстић. 
Правна и физичка лица могу доставити примедбе на предло-

жено решење искључиво у писаном облику , одељењу за урбанизам, 
стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско прав-
не послове општинске управе општине Сокобања у току трајања јав-
ног увида, закључно са  9. фебруаром текуће године.

 М.Б.

БОР - Новине оставе траг на папиру када из живота оду људи 
са високим професионалним дометима, каријерама протканих ре-
кордима, асови којима су трибине пљескале и клицале, људи ретких 
способности, ратници који су освајали слободу или с племенитим 
намерама рушили мир ради ширења својих заблудних стремљења... 
Ништа од ових услова није испунио дугогодишњи лакирер из Фабри-

ке лак-жице, а ипак не би ваљало прећутати одлазак из живота малог 
великог човека какав је био Драган Станковић (1957). Крцат таленти-
ма (за фудбал, стони тенис, шах) врцав и особен у свему, често на не-
рационалан начин без перспективе. Као играч подмлатка Бора, знао 
је и да наљути саиграче у тежњи да буде атрактиван. Ако је једном 
предриблао и голмана, није журио да пребаци лопту преко гол-ли-
није већ да обнови поступак. На анализи утакмице са саиграчима 
једино jе тренер Пилчевић, ћутњом, пружао подршку враголану из 
Болничке улице. Фудбалоучитељ је знао да у времену када фудбал 
свакодневно све више постаје грана атлетске гимнастике нема бу-
дућност неко нежне физичке конструкције и склон забави на терену. 

У „репрезентацији“ Фабрике лак-жице Станковић је више де-
ценија наступао, у стоном-тенису и шаху. Екипа је осам година била 
првак Општине у шаху, а три пута је њен капитен подизао пехар на-
мењен прваку Тимочке крајине. Вратоломије са фудбалског тере-
на пренео је на шаховску таблу те је поред његовог стола увек било 
највише публике јер се знало да код Драгана нема досадних пози-
ција. 

Обилазио је болесне и храбрио чак и у времену када је соп-
ствено здравље почело да га напушта. Лекари, ти Хипократови из-
асланици у белим мантилима, више од деценије успешно су чували 
Драганов живот од напада болести. Али то је нефер борба јер је ле-
карима и пацијенту потребна свакодневна победа а болештинама је 
до злог циља довољно само једном да се посрећи.

Ми, овоземаљци, очекујемо да овакви доброчинитељи имају 
дуг век што се, често, показује као тешка наива јер небеско књиго-
водство има другачије контирање. 

Тамошњи позивар, другог јануара 2018, прочитао је име Дра-
гана Станковића, чиме је и једночлана хуманитарна организација 
престала да постоји.

 Јован Г. Стојадиновић 

IN MEMORIAM

ДРАГАН СТАНКОВИћ ћЕЛА
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ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

ХУМАНИ КЛАДОВЉАНИ

По свему судећи, насиље у школама је ендемска појава, позната свакоме ко 
се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима и интензитетима, 
оно обично постане социјално видљиво тек када појединачни инциденти задобију 
медијску пажњу. Насиље је сваки облик понашања које за последицу има стварно 
или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства детета, односно учени-
ка. Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вр-
шњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег, говоримо о вр-
шњачком злостављању.

Насиље се одражава на целокупни развој и живот детета, без обзира на об-
лик и место дешавања. У данашњим условима тешко је предвидети када и где ће 
се насиље догодити, ко су могући учесници и какве ће бити последице. Приори-
тетни задаци установа које се баве образовањем и васпитањем деце и младих су 
да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида пона-
шања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања 
различитости. 

Живимо у времену честих манифестација вр-
шњачког насиља, без обзира да ли се ради о: физич-
ком, вербалном, социјалном или сексуалном на-
сиљу.

-вербално – као што су: претње, ругање, 
добацивање, задиркивање,вређање;

-физичко – као што је: ударање, шти-
пање, гурање, уништавање и крађа ствари;

-социјално – када се настоји наште-
тити појединцу задајући му неугодности

и рушећи углед у околини, нпр. 
оговарањем, игнорисањем, сплетка-
рењем;

-психолошко – као што су: пре-
тећи погледи, коментари, исмевање.

 Како сазнати да ли је моје дете жртва 
насиља?

Морате често разговарати с вашим 
дететом о школи. Успостављање свакоднев-
ног односа помаже у очувању комуникације 
и на тај начин даје осећај повезаности с про-
живљеним догађајима вашег детета.

Уколико добијете обавештење из школе да 
је ваше дете малтретирано од стране других ученика, 
схватите то озбиљно.

Шта родитељи могу учинити?
Уколико сумњате или је очигледно да је ваше дете жртва насиља 

других ученика, а школа вас још није информисала о ситуацији, тада је важно од-
мах контактирати школу. Родитељи имају право очекивати од школе да проблем 
озбиљно размотри и истражи чињенице о том случају.

Кораци које можете предузети
Помогните свом детету да ојача самопоуздање, нпр. стимулишући развој 

било ког талента или позитивне карактеристике. 
Помогните свом детету при укључивању у групу деце истог узраста (који су 

по могућности у истом разреду у школи).
Охрабрите своје дете у контактима с пријатељски расположеним ученици-

ма из истог или суседног разреда (и можда их позовите у свој дом).

Насиље у школи није...
• једнократни инцидент који се неће поновити;

• пријатељска размирица или неспоразум;
• ненамерно наношење бола.

Последице насиља
• Чак 7% деце остаје код куће, бар једном месечно, због злостављања у школи!
• Жртве насиља трпе изолованост од вршњака, јер се они не желе дружи-

ти с онима који су неомиљени и злостављани, због страха да би се исто могло до-
годити и њима.

• Изложеност насиљу у школи води до ниског самопоштовања и депресије, 
а ти се проблеми могу наставити и у одраслом добу.

• Чак 60% оних који су у школском добу процењени као насилници до 24. го-
дине је имало бар једно криминално дело.

Насиље оставља последице на оне који трпе насиље, али и на оне који 
се понашају насилно. Оставља последице и на оне који то насиље по-

сматрају, јер могу да се навикну на насиље, да им оно постане 
нормално и да се и сами нађу у ситуацији да га трпе или да 

насиљем решавају своје проблеме.
Деца која су изложена насиљу често су фи-

зички повређена, постају плашљива, не иде им се 
у школу, слабије уче, тужна су, нису расположе-

на за дружење, а понекад и она постају насил-
на. Ако овакво стање траје дуже, и ако се том 

детету не помогне, то може заувек да обеле-
жи личност детета које трпи насиље.

Кључне ставке програма 
превенције насиља

Повећати свесност и знање о про-
блемима насиља као и рушити митове о уз-
роцима насиља.

Активно укључити наставнике и ро-
дитеље.

Развијте јасна правила против на-
сиља.

Студије показују да се раном интер-
венцијом у правцу унапређивања социјалних 

и емоционалних компетенција може превентив-
но деловати на појаву насилног понашања међу 

ученицима, а самим тим и утицати на смањење не-
пожељних понашања у каснијем животу,тако да, многи 

од програма који се примењују за превенцију вршњачког 
насиља у школама широм света обухватају активности којима 

се унапређују социјалне и емоционалне компетенције код деце. Ос-
нову за социјално компетентно понашање чине специфична понашања којима 

се остварују важни социјални исходи за појединца, као што су вршњачка прихваће-
ност, пријатељство, прихваћеност од наставника и родитеља, школско прилагођа-
вање, итд.

Саветовалиште за младе, у склопу Одсека за промоцију здравља Завода за 
јавно здравље “Тимок”, бави се између осталог и превенцијом и сузбијањем вр-
шњачког насиља кроз програм превенције вршњачког насиља (едукације, ради-
онице, трибине, предавања) за ученике свих основних школа зајечарског и бор-
ског округа.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић

КЛАДОВО - Захваљујући иницијативи кладовског удружења младих „Еден“, 
на Бадње вече, небо над градом на Дунаву обасјало је стотину „Лампиона наде“ који 
су летели захваљујући загрејаном ваздуху и представљали су симбол хуманости и 
наде. Било је то финале акције прикупљања новчаних средстава за помоћ особама 
ометеним у развоју из Удружења „Нада“.

– Куповином лампиона наде Кладовљани су испољили хуманост на делу јер 
је целокупан приход намењен за финансирање дела активности уудружења особа 
ометених у развоју „Нада“. Небо над градом заблистало је добрим жељама и свет-
лима лампиона који су одлетели у небеско пространство са поруком да су Кладо-
вљани хумани људи- заједничка је оцена Татјане Боснић председнице удружења 
„Нада“ и Дарка Стевановића, иницијатора хуманитарне акције и првог човека удру-
жења „Еден“. Кладовљани морају бити поносни на креативност младих и њихову и 
идеју која је добила несебичну подршку локалне самоуправе.

– Ми смо препознали значај акције, јер пуштање лампиона увек прати јед-
на жеља, а у ведрој јануарској ноћи млади Кладовљани су својом жељом дали нову 
наду истоименом удружењу, јер је идеја наишла на подршку наших суграђана. Лам-
пиони наде и добрих жеља на тренутак су нас одвели у бајку у којој је свако од при-
сутних био главни јунак, јер је својим прилогом допринео да хуманитарна акција 
успе-истакао је Радисав Чучулановић председник општине Кладово.

У хуманитарној акцији прикупљено је 46.000 динара, али важније од тог по-
датка, свакако је сазнање да је акција вратила веру у људе и младост града на Ду-
наву. М.Р.

Одржана акција „Лампиони наде”


