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ВЕЛИЧКОВИЋ ПОНОВО 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

УСВОЈЕНИ ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНСИ

Одржана конститутивна седница СО Неготин

Одржана 11. седница Скупштине града Зајечара

НЕГОТИН - Владимир Величковић, повереник неготинских напредњака из-
абран је на конститутивној седници за председника општине Неготин, а мр Милан 
Уруковић, лидер овдашњих социјалиста за председника Скупштине општине. Сед-
ници су присуствовала 44 одборника.

Избор Владимира Величковића, дипломираног педагога физичке културе 
подржала су својим гласовима 34 одборника, док је за његовог заменика изабрана 
Мерлина Селенић (СНС), дипломирани економиста, за коју је гласало 35 од 44 од-
борника, колико је присуствовало конститутивној седници.

Величковић је, иначе, од прошлог фебруара до октобра када је дао оставку 
како би омогућио одржавање превремених избора, био на челу општине Неготин, 
а последња два месеца је председник Привременог органа.

Селенићева, такође члан Привременог органа, је у претходном мандату 
обављала функцију помоћнице председника општине за развој месних заједница, 
социјална питања и националне мањине.

“Превремени избори су нам омогућили да стартна позиција буде боља. Реа-

лизација реконструкције пет улица у вредности од 130 милиона је у току. Уз помоћ 
Министарства привреде Републике Србије, које нам помаже у санацији Даничиће-
ве, ове године још седам улица добиће комплетно нови изглед. С лепшим време-
ном почеће и санација објекта на градском базену и што је најважније ове године 
радиће се на реконструкцији деонице пута од Неготина ка Зајечару. Ови пројекти 
од изузетне важности, који ће нашу општину учинити приступачнијом и утицати на 
побољшање квалитета живота грађана, наши су приоритети”, рекао је између оста-
лог, Владимир Величковић у свом првом обраћању одборницима.

Избору председника општине и његовог заменика, који је мање-више и био 
очекиван, претходио је избор првих људи локалне самоуправе.

Тако је за председника Скупштине општине Неготин, са 35 гласова за, иза-
бран Милан Уруковић, магистар заштите на раду, док је са два гласа мање за ње-
говог заменика изабран дипломирани хемичар Богдан Гугић, заменик директора 
сектора за руде, хемију и метале “Југоинспекта” и дугогодишњи спортски радник.

У претходном периоду Гугић је био шеф одборничке групе СНС, а Уруковић, 
одборничке групе СПС.

“Моје претходно искуство на месту председника СО Неготин, коју сам 
обављао од 26.04.2010. до 21.09.2012. када сам, преузео функцију председника 
општине, као и дугогодишње учешће у политичком животу Неготина дају ми за 
право да верујем да, уколико се сви заједно, уважавајући једни друге и политичке 
разлике, будемо трудили да у општини Неготин створимо још боље место за жи-
вот и рад наших грађана, успех неће изостати. Ја ћу лично ка том циљу усмерити 
сву своју енергију и искуство, и уз вашу помоћ, сигуран сам да резултати неће изо-
стати”, истакао је Милан Уруковић.

Одборници владајуће коалиције су са 33 до 35 гласова подржали и предлог 
за избор деветочланог Општинског већа у које је, такође, изабрано пет ранијих већ-
ника: Далибор Машић, Драгиша Радуловић, Татјана Панић, Далибор Ранђеловић и 
Зоран Пуслојић, као и четворица нових: Драган Радосављевић, Слободан Динуло-
вић, Радиша Младеновић и Милош Гагић.

Одборници са листе “Демократска странка- примаријус доктор Миомир Пет-
ковић” практично и да нису гласали за нова-стара кадровска решења, већ су у ку-
тије убацивали непопуњене гласачке листиће.

Деветоро одборника ове политичке опције подржало је једино избор Дра-
гослава Нинића за секретара Скупштине општине Неготин, па је тако Нинић имао 
и највише гласова – укупно 44. С.М.Ј.

ЗАЈЕЧАР-У Зајечару је одржана 11. по реду Скупштина 
града Зајечара. На дневном реду нашло се укупно 14 тачака.

Поред тачака које су раније биле планиране дневни 
ред је допуњен са још седам тачака. Одборници су одлучива-
ли о Претресу Предлога Решења о усвајању почетног ликвида-
ционог биланса Установе Центар за културу и туризам “ЦЕКИТ” 
у ликвидацији Зајечар, претрес Предлога Решења о усвајању 
почетног ликвидационог биланса Позоришта Тимочке краји-
не “Зоран Радмиловић” у ликвидацији Зајечар, претрес Пред-
лога Решења о давању сагласности на Статут Јавног комунал-
ног предузећа “Тимок-одржавање” Зајечар и претрес Предлога 
Решења о давању сагласноти ЈКП “Хигијена “ Зајечар на цене 
гробљанских услуга.

Скупштинска већина усвојила је све тачке дневног 
реда:

Усвојено је решење за почетни ликвидациони биланс 
Установе Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у ликвидацији 
Зајечар, почетни ликвидациони биланс Позоришта Тимочке 
крајине „Зоран Радмиловић“у ликвидацији Зајечар, као и Ре-
шење о усвајању почетног ликвидационог извештаја ЈКП Град-
ско саобраћајно предузеће „Зајечар“ Зајечар – у ликвидацији. 
Такође је Усвојен почетни ликвидациони Извештај ДОО Бизнис 
Инкубатор центра – у ликвидацији Зајечар, састављен од стра-
не ликвидационог управника, Душице Јоцић, дата је саглас-
ност на Статут Јавно комуналног предузећа „Тимок – одржа-
вање“ Зајечар, који је усвојио привремени Надзорни одбор ЈКП „Тимок – одржавање 
на седници одржаној 8. јануара, усвојена је Одлука о измени Одлуке о оснивању 
ЈКСП „Зајечар“ Зајечар.

Након четворочасовног заседања, одборници су већином гласова усвоји-
ли промену Статута града Зајечара, као и Кодекс понашања службеника и намеш-
теника града Зајечара. Усвојен је и Предлог Одлуке којим „Комисија за равноправ-

ност полова“ мења назив у „Комисија за родну равноправност“.
У Дневни ред нису уврштени предлози опозиције: Предлог Одлуке о осни-

вању фонда за финансијску помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести, 
Предлог Одлуке о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим 
правним лицима са територије града Зајечара за набавку машина и опреме и Пред-
лог Одлуке о поништају Одлуке на суорганизаторство Цекита и Гитаријада Феста.

 А.П.
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ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ У 
КЊАЖЕВАЧКИМ ШКОЛАМА

Министар просвете у посети Књажевцу

КЊАЖЕВАЦ - Младен Шар-
чевић, министар просвете, на-
уке и технолошког развоја по-
сетио је 17. јануара Књажевац. 
О новинама у образовном сист-
му министар је разговарао са 
општинским руководством и ди-
ректорима школа. Након посете 
Основној школи ‘’Вук Караџић’’ и 
Књажевачкој гимназији, истакао 
је да књажевачке школе имају ви-
соке резултате у настави и на так-
мичењима. 

У Основној школи ‘’Вук Ка-
раџић’’ Младена Шарчевића, 
минстра просвете, науке и техно-
лошког развоја, дочекали су увек 
радознали прваци са правим пи-
тањима. У Књажевачкој гимназији 
млади су са министром разгова-
рали о чувању српског језика и 
тимочког дијалекта, али и о томе 
како треба да изгледа гимназија 
будућности. Сусрет са општинским руководством и директорима 
образовних установа, минстар Шарчевич искориистио је да их упо-
зна са реформама које се спроводе у образовању и улози локалних 
самоуправа у том процесу. 

‘’Мени је данас заиста било лепо у Књажевцу. Посетио сам Ос-
новну школу ‘’Вук Караџић’’ и Књажевачку гимназију, школе које су 
високо вредноване и остварују високе резултате годинама. Драго 
ми је што је сарадња између локалне самоуправе и школа добра, 
јер то није чест случај у овој мери у којој је то у Књажевцу. Био је са-
држајан састанак са активом директора. Говорили смо о новој мре-
жи, новој стратегији образовања, електронском дневнику. Похвалио 
бих књажевачки Регионални центар за стручно усавршавање про-
светних радника. То је добра идеја. Таквих центара у Србији је само 
12. Не само што смањују трошкове наставника, већ привлаче и дру-
ге градове. Ми ћемо те центре оснажити и осниваћемо нове,’’ казао 
је министар. 

Министар Шарчевић поздравио је идеју о увођењу унифици-
ране школске одеће и истакао добар пример Књажевачке гимна-

зије, у којој ученици носе ‘’колеџице’’: ‘’Униформа није само унифор-
ма.То је одраз поштовања и реда у установи, без кога нема ничега. 
Неће нам вредети ни дигитална писменост, ако не вратимо вредно-
сти у систему образовања’’, рекао Шарчевић. 

На листи старих школских објеката који ће бити потпуно ре-
конструисани, налази се и Књажевачка гимназија. ‘’Књажевачка гим-
назија се, на предлог министра просвете, нашла на списку пројеката 
који ће бити комплетно финансијски третирани од стране Канцела-
рије за јавна улагања. Наша обавеза је да урадимо пројектно -тех-
ничку документацију. Радују нас новине које смо чули од министра 
Шарчевића. Моје мишљење је да идемо крупним корацима ка по-
бољшању квалитета у нашем образовном систему. Ми ћемо наста-
вити да наше школе финансијски подржавамо,’’ рекао је председник 
књажевачке општине Милан Ђокић. 

Одајући признање књажевачким школама за резултате постиг-
нуте у настави и ваннаставним акттивностима, миниатар Младен 
Шарчевић је на крају поручио да је квалитет рада у школама важан 
како бисмо просвету вратили на место које јој припада. 

 Љ.П.

КЛАДОВО - На првој овогодишњој седници одборничка већи-
на у СО Кладово дала је подршку измени и допуни буџета општине 
Кладово за 2018. годину. Повећања на приходној страни општинске 

касе нема већ се у оквиру утврђених износа спроводи прерасподела 
како би се омогућило несматано функционисање корисника буџета 
до краја календарске године.

Одборници су усвојили и предлог одлуке о стављану ван снаге 
одлуке о усклађивању пословања са законским прописима Библи-
отеке центар за културу Кладово и Туристичке организације општи-
не Кладово.

- Најлакше је да ми то вратимо у првобитно стање и да у на-
редном периоду постепено урадимо реорганизацију у складу са за-
конским одредбама. Не желимо да кршимо закон и то је суштина 
усвојених одлука - казао је Радисав Чучулановић, председник општи-
не Кладово.

Ван снаге је стављена и одлука о максималном броју запосле-
них у систему локалне самоуправе у 2017. години.

Одборници локалног парламента подржали су и предлог 
Одлуке о грађевинском земљишту које је у власништву локалне са-
моуправе. М.Р.

Одржана прва овогодишња седница СО Кладово

ПРВЕ ИЗМЕНЕ БУЏЕТА
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Зајечар наставио традицију Богојављанског пливања

ПОБЕДНИК УРОШ ЖИВАНОВИЋ

Богојављенско пливање на Дунаву у Кладову

СВЕТЛАНА ВУКОВИЋ 
ПРВА ДО ЧАСНОГ КРСТА

ЗАЈЕЧАР - Велики хришћански празник Богојављење обележен је 
у Зајечару после четири године паузе, организовано је и традиционално 
пливање за Богојављенски крст.

Програм обележавања Богојављања отпочео је у 8 сати Светом Ар-
хијерејском литургијом Светог Јована Златоустог у Саборној цркви рођења 
Пресвете Богоридице у Зајечару, након чега је у 9 сати и 30 минута, у пор-
ти Саборне цркве организовано велико водоосвећење.

У 10 сати одржана је Свечана литија на Богојављење, а кретала се од 
Саборне цркве, кроз центар града, до Попове плаже, да би након тога отпо-
чела свечаност поводом шестог пливања за Часни крст на Поповој плажи.

Укупно је било осамнесторо учесника, од 25 пријављених, а побед-
ник овогодишњег пливања за Часни крст је Урош Живановић из Бора, ина-
че вероучитељ.

Подсећања ради, Урош Живановић из Бора трећи пут осваја Час-
ни крст на Богојављење, а ове године, Урош је, победио у конкуренцији 18 
учесника из Зајечара, Бора и Краљева.

„Пре свега бих хтео да поздравим град Зајечар, Црквену општину 
Зајечар, Градску управу, нашег преосвећеног Илариона и вашег градона-
челника, Бошка Ничића. Стварно мислим да сте најбољи организатори у Ср-
бији што се овога тиче. Ово је трећи пут да освајам Часни крст, први пут је 

КЛАДОВО - На 18. Богојављенској трци одржаној у граду на Дуна-
ву прва је до Часног крста стигла Светлана Вуковић (51). Она је била најбр-
жа у свом 15. наступу у конкуренцији 17 одважних пливача колико се над-
метало на стази дугој 33 метра и освојила је златни крст и новчану награду 
у износу од 15.000 динара. Кладовчани су поступили џентлменски и омо-
гућили су Светлани да извади Часни крст из велике реке.

Друго место заузео је Василије Матејевић голман Ђердапа, док је 
трећи био Александар Бабуцић фудбалер Бродоремонта. Најстарији учес-
ник трке био је Ђура Ђуровић (61), док је епитет најмлађег пливача понео 
средњошколац Радован Груичић (16). 

Учеснике витешког надметања који су у Дунав скочили са палубе 
брода “Ђердап 2”,са Дунавског кеја на плус 8 степени бодрило је око 3000 
Кладовчана.

Пре традиционалног надметања одржана је литија од храме “ Свети 
Ђорђе “ до Дунавског кеја. Покровитељ такмичења је локална самоуправа, 
а дародавац златара “Ауро”. Признања пливачима су уручили Радисав Чу-
чулановић, председник општине Кладово, Бане Ужвар власник златаре и 
Борко Туфајевић секретар Спортског савеза.

 М.Р. 

било 2012. године у Зајечару, други пут у Кладову, 2015. године и сада опет 
код вас. Стварно ми је част што ми из Бора можемо да дођемо овде и уче-
ствујемо и будемо ваши гости. Поздрављам ваше гостопримство. Специ-
фична је трка, кратка је стаза, хладна је вода, човек мора брзо да се снађе, 
да види где је крст, скочи, не може пуно да размишља и планира, тако да 
се до крајњег тренутка не зна ко ће да победи. Ја сам мало и скренуо од 
крста, док нисам дигао главу да видим у ствари где је крст. Ови празници 
нам, пре свега служе, да познамо нашу православну веру која је пребогата 
и у овим смутним временима, једино може да нас извуче и покаже прави 
пут и то је главни циљ. Морам да кажем да сам пре пливања за Часни крст 
пожелео три жеље али могу да вам откријем само једну а то је да следеће 
године, и у ми у Бору организујемо ово пливање и да позовемо вас и ваше 
суграђане да учествујете код нас“ – рекао је Урош.

Након што је поздравио све присутне, Живановића је градоначел-
ник Зајечара Бошко Ничић даровао златником, са жељом да му свака на-
редна година буде срећна и благодатна.

Најмлађи учесник пливања за Богојављенски Часни крст био је два-
десетчетворогодишњи Ђорђе Хаџић из Зајечара, док је најстарији четрде-
сетчетворогодишњи Вук Ветеха из Бора.

Ево ко су и остали учесници Богојављенског пливања за Часни крст у 
Зајечару: Иван Живадиновић (Зајечар), Марко Панић (Зајечар), Дарко Глук-
чевић (Краљево), Ненад Митић (Зајечар), Саша Мадановић (Бор), Владимир 
Васиљевић (Зајечар), Иван Живић (Зајечар), Бобан Ђокић (Зајечар), Нико-
ла Миленковић (Зајечар), Дејан Ћирић (Зајечар), Никола Андрејевић (Заје-
чар), Драган Петковић (Зајечар), Огњен Петковић (Зајечар), Младен Миси-
рача (Зајечар) и Василије Касапић (Бор).

Иначе, на Поповој плажи организовано је и такмичење у спремању 
ловачког гулаша. Од десетак екипа, прво место освојио је тим Ловачког 
удружења „Фазан“ из Звездана, а главни кувар био је Граде. Екипе су своје 
котлиће поставиле у раним јутарњим часовима, а сви који су то желели мог-
ли су да пробају ово на посебан начин спремљено јело. А.П.
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КОМПАНИЈА РАКИТА И ФОНДАЦИЈА НОВАК 
ЂОКОВИЋ ПОМАЖУ ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА У БОРСКИМ СЕЛИМА

ДРУШТВО

БОР - Компанија “Ракита” и Фондација “Новак Ђоковић”, потписали су 
у Београду Уговор о донаторству како би се истражиле могућности за уна-
пређење предшколских установа у селима Брестовац, Метовница и Сла-
тина у општини Бор.

Уговор представља први корак ка реализацији пројекта усмереног 
ка руралним подручјима борске општине, како би се малишанима старости 
до пет година омогућили бољи услови за боравак у обдаништима и креа-
тивно образовање. 

На овај начин компанија Ракита и у 2018. години наставља да допри-
носи локалној заједници, овог пута у партнерству са Фондацијом “Новак 
Ђоковић” која помаже деци у социјално угроженим срединама у Србији.

“Жеља Фондације је да омогућимо деци из социјално угрожених 
средина да расту, да се играју и да се развијају у стимулативном, креатив-

БОР - У општини Бор је протекле недеље потписан Међусектор-
ски протокол о сарадњи на заштити деце од насиља и зластављања које 
су потписали представници општине Бор, Центра за социјални рад, Дома 
здравља, Опште болнице, Полицијске управе, предшколске установе „Бам-
би”, представници борских основних и средњих школа, као и представници 
многих других институција које су укључене у решавање овог проблема.

Александар Миликић, председник општине Бор, изразио је задовољ-
ство и захвалност, што је локална самоуправа заједно са свим потписници-
ма протокола преузела одговорност и показала бригу према најмлађим су-
грађанима и осталим ризичним групама .

-Од данас на један други начин почињемо да бринемо о младим љу-
дима, деци и ученицима који су на неки начин у једном тренутку били мар-
гинализовани. Овим протоколом и сарадњом дефинишемо бригу о њима и 
безбедност. Оно што је такође битно, је то, да смо сви заједно у ланцу одго-
ворни за будућност наше деце и наше општине, јер се најбитније институ-
ције на нивоу локалне самоуправе укључују на решавању системског про-
блема младих, омладине и деце - нагласио је Миликић.

Центар за социјални рад је главна институција која је надлежна за 
решавање проблема насиља над децом.

- Свако дете има право на заштиту од насиља било да се оно дешава 
у породици, школи, окружењу, на интернету и обавеза друштва је да обе-
збеди сигурност свој деци. Ниједан случај насиља над децом није могуће 
самостално решавати, већ је неопходна сарадња свих институција које раде 
на овом проблему, али је и обавеза свих грађана да пријављују сазнања, а 
институције да врше проверу и обезбеђују мере заштите деце. Овај прото-
кол је значајан, јер се њиме дефинише међусобна сарадња свих битних ак-
тера, начин комуницирања, одговорност и поступање - нагласила је Мирја-
на Митровић, директорка Центра за Социјални рад у Бору.

Удружење грађана „Кокоро” из Бора је у својству члана мреже за децу 
МОЦ Србије изабрано да координира израдом Међусекторског протоко-
ла сарадње за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и зане-
маривања у општини Бор.

- Од септембра до краја јануара, када се и завршава овај програм 
успоставили смо добру сарадњу са свим релевантним актерима у локал-
ној заједници и то смо данас на свечан начин и потписали - закључила је 
Милојка Миливојевић, представница УГ „Кокоро”.

 М.М.

За неког ко је последње две сезоне упорно исписивао “Лепшу 
страну живота”, баш је тај живот био непрестано путовање. За Предра-
га Ивковића, нашег Пеђу, Пекија, вечитог дечака, живот је био новинар-
ство, путовања, добра књига, диван шлагер, ћакула, осмех…

Новинарством је пунио душу, још од дечачких дана, калећи се кроз 
бројне редакције: Радио Бор, РТВ Књажевац, ТВ Станком…

У Телевизији Сезам проводио је дане и ноћи. Знао је да крене зо-
ром, по прве информације за “Јутарњи програм”, да настави читав дан ју-
рећи по борским колективима по информацију, да Госпођицу Вест пре-
зентује у “Дневнику” и пошаље гледаоце на блажен сан кроз неки од 
својих серијала портрета познатих…

Предано и са жаром уређивао је и писао за Citylights, снимао нову 
сезону “Лепше стране живота”, писао текстове и снимао прилоге за Ин-
тернет портал Бор 030…

Где год да је крочио, стицао је пријатеље. Увек са камером на-
дохват руке, да ухвати тренутак, да сними нову релаx причу, да осмехом 
исцрта оквир неког новог серијала о животу.

Болест није била реч у његовом речнику. Никада.
Неуморан, искричав, пун планова… Увек нова прича, нов путо-

пис, нови план… Типичан лав, ватрен, самоуверен, онај који плени, хе-
дониста…

Двоумио се једино шта воли више: Јадран или Грчку, плаво или зе-
лено, шлагер или севдалинку…

Знао је да заузда тишину, да се гласно смеје, тек понекад и наљу-
ти, накратко, па опет испочетка, уз осмех, често и песму, али у терци, оба-
везно, у терци…

Живот су му, говорио је, била путовања. Према њима је управљао 
време. Зима за Стару планину, Нову годину, оба његова Божића, пролеће 
за Макарску, лето за Грчку… Недавно је опчињен причао о Италији, о Ве-
нецији и Мосту уздаха… Припремао се за Сајам туризма, правио нове 
животне планове, размишљао о селидби…

И отишао…
Путуј неуморно драги Пеђа и нека анђели вечно буду са тобом.

IN MEMORIAM

ПРЕДРАГ ПЕЂА ИВКОВИЋ 
1981-2018.

Потписан протокол о сарадњи на превенцији насиља над децом

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА 
ПРОТИВ НАСИЉА

ном и безбедном окружењу, 
истовремено учећи да по-
штују друге и брину о својој 
околини”, наводе у Фондацији 
која носи име прослављеног 
српског тенисера.

Када је реч о адми-
нистративним пословима у 
реализацији овог вредног 
пројекта, компанија „Ракита” 
и Фондација „Новак Ђоковић” 
очекују добру сарадњу са ло-
калном самоуправом у Бору, 
јер је делатност предшколског 
образовања и васпитања од 
непосредног друштвеног ин-
тереса и остварује се као јавна 
служба на територији Општи-
не Бор.
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ЗАЈЕЧАР- Стефан Занков, председник Скупштине града Заје-
чара расписао је изборе за чланове свих Савета месних заједница 
на територији града Зајечара.

Како је рекао избори се заказују за 18. март и расписују се за 
све месне заједнице.

“У 35 месних заједница наредних дана истичу четоворого-
дишњи мандати које су чланови Савета добили на претходним из-
борима. У 11 месних заједница ћемо имати изборе нешто раније у 
складу са Одлуком коју је донела Скупштина града Зајечара прет-
ходне недеље о превременим изборима, тако да у свих 46 месних 
заједница на територији Зајечара, 41 у селима и пет у граду имаће-
мо изборе. То смо урадили и на тај начин донели ову Скупштинску 
одлуку прошле недеље, а данас сам ја то расписао, зато што лично 
сматрам да је то једино што је целисходно и да је то добро и за поли-
тички систем града Зајечара а свакако и да се ради о рационалном 
понашању у смислу трошкова спровођења избора” - рекао је Занков.

Ови избори су веома важни јер је месна заједница први ниво 
на коме се решавају проблеми грађана, али се такође унапређује жи-
вот у локалној заједници наглашено је на конференцији.

“Једино што ми остаје јесте да позовем све грађане да се кан-
дидују у што већем броју, да узму активно учешће на овим избори-
ма, а онда буквално све грађане да позовем да на изборе изађу и да 
изаберу оне представнике у својим месним заједницама за које сма-
трају да ће на најбољи начин заступати њихове интересе и уопште 
интересе целе месне заједнице” - додао је Занков.

Изборе за чланове Савета месних заједница на територији гра-
да Зајечара ће спроводити Градска изборна комисија и бирачки од-
бори који ће бити формирани у наредном периоду.

 А.П.

ДРУШТВО

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИх ЗАЈЕДНИЦА У ЗАЈЕЧАРУ

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком спи-
ску (“Сл. гласник РС” бр. 104/2009 и 99/2011), члана 96. Статута града Заје-
чара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 1/2008, 20/2009 и 21/2011, 56/2013, 
22/2014, 8/2016 и 36/2017), члана 15. Одлуке о месним заједницама (“Сл. 
лист општина”, бр. 11/06 и “Сл. лист града Зајечара”, бр. 03/08 и 36/2017) 
и тачака 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирач-
ком списку (“Сл. гласник РС” бр. 15/12),  Градска управа града Зајечара 
објављује 

О Г Л А С
Председник Скупштине града Зајечара, Стефан Занков,  донео је 

Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на те-
риторији града Зајечара којом су расписани избори за чланове Савета у 
свим месним заједницама за 18. март 2018. године, I бр. 011-2/2018, од 23. 
јануара 2018.године.

У складу са наведеним, Градска управа града Зајечара обавештава 
грађане да могу извршити увид у бирачки списак за град Зајечар и тражи-
ти упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Бирачки списак за град Зајечар биће изложен у згради Скупштине 
града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1 у канцеларији број 60 (зграда у 
дворишту). Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног 
дана, у времену од 7,30 до 15,30 часова. 

Посебно се позивају лица која ће до 18. марта 2018. године стећи 
пунолетство  да изврше увид у бирачки списак и траже упис, уз прила-
гање потребних доказа. 

Сваки грађанин, може поднети захтев за упис, брисање, измену, 
допуну или исправку бирачког списка, ако он или други грађанин није 
уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право, или нема 
бирачко право на подручју града Зајечара, или ако неки од података из 
бирачког списка није правилно уписан. 

Захтеви за промене у бирачком списку подносе се Одељењу за 
опште, заједничке и нормативно-правне послове Градске управе гра-
да Зајечара, надлежном за  вођење бирачког списка, најкасније до дана 
закључења бирачког списка. 

Бирачки списак ће бити закључен 02. марта 2018. године у 24,00 
часа. До закључења бирачког списка, по захтевима за доношење решења 
о промени у бирачком списку одлучује Градска управа града Зајечара. 

Оглас објавити путем средстава јавног информисања и изложити 
на огласним таблама Градске управе града Зајечара, месних заједница у 
граду и месних канцеларија у насељеним местима, на огласним местима 
предузећа, установа и служби и на другим одговарајућим местима на те-
риторији града Зајечара.
IV број 013 – 3/2018
У Зајечару, 24. јануара 2018. године

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Н А Ч Е Л Н И К 

Слободан Виденовић, с.р.

 МАЈДАНПЕК- Општина Мајданпек упутила је јавни позив 
спортским организацијама и другим правним лицима у области 
спорта за финансирање или суфинансирање програма из буџета 
општине Мајданпек у овој години. Рок за подношење пријава истиче 
30.јануара, а заинтересовани треба да доставе предлоге годишњих 
програма у области спорта за ову годину како би конкурисали за део 
од укупно опредељених 23 милиона динара за ову област. Како се 
наводи у Јавном позиву, предмет конкурса су програм на годишњем 
нивоу у области подстицања и стварања услова за унапређење спор-
тске рекреације, односно, бављења спортом грађана, посебно, деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом, затим изградња, одржа-
вање и опремање спортских објеката, а посебно јавних спортских 
терена у стамбеним насељима или њиховој близини, затим орга-
низација спортских такмичења од посебног значаја за општину, те 
учешће спортских организација на домаћим и европским клупским 
такмичењима и друго, укључујући и награде и признања за постигну-
те спортске резултате и допринос развоју спорта, те програме спорт-
ског савеза, гранских савеза и осталих облика стручног удруживања.

 И.Ћ.

Јавни позив спортским организацијама

ИЗ БУЏЕТА 23 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СПОРТ
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Завршен пројекат прекограничне сарадње

КОМПОСТИРАЊЕ УНАПРЕЂУЈЕ 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЕДУКАЦИЈОМ ДО БОЉИх 
ПРИНОСА У КОШНИЦАМА

КЛАДОВО-У минуле две године Асоцијација „Бугарска у Ев-
ропи“ из Видина и Општина Кладово реализовали су пројекат “Очу-
вање и унапређење животне средине у пограничном региону кроз 
компостирање биоразградивог отпада“, који се суфинансирао из 
средстава Европске Уније кроз Interreg IPA Програм прекогранич-
не сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. Намера је да се стимулише 
уравнотежен и одрживи развој кроз прилагођавање на промене у 
животној средини у складу са економским развојем.

Специфични циљеви пројекта су промовисање и побољшање 
коришћења заједничких природних ресурса кроз имплементацију 
заједничких еколошких активности; подизање јавне свести о зашти-
ти животне средине с посебним освртом на смањење и поновно ко-
ришћење биоразградивог отпада и јачање капацитета релевантних 
јавних власти и актера за проблеме и начине смањења отпада и ње-
говог поновног коришћења. На финалној конференцији пројекта у 
Видину су представљени резултати и производи пројекта – израђен 
Прекогранични план за управљање биоразградивим отпадом. Ре-
ализоване су практичне посете инсталацијама за компостирање у 
прекограничном региону, спроведена су истраживања у Видинској 
области и у Борском округу за оцену ефеката компостирања. Пред-
стављени су примери добре праксе и практична знања о могућно-
стима за мултипликацију и одрживост резултата.

На конференцији у Видину учествовали су представници Ви-
динског и Борског округа, који се кроз свој рад баве заштитом жи-
вотне средине.

Активности су обухватиле: Истраживање јавне информиса-
ности у оба циљна региона у вези компостирања биоразградивог 
отпада, управљање отпадом и израда анализе потреба; Организо-
вање информативне конференције о пројекту и дане информисања 
у оба округа Видин и Бор за популаризацију корисности од компо-
стирања, Набавку опреме за компостирање и дробилице за гране; 
Oдржавање тренинга/обуке „Политика без отпада и мудра решења 
за управљање отпадом“; Израду прекограничног плана управљања 
отпадом и финалне прекограничне процене ефеката компостирања 
и организацију завршне конференције за презентацију резултата 
пројекта.

 M.Р.

КЛАДОВО - Актуелности, зимовање пчела до багрема уз мале 
зимске мајсторије била је једна од тема на стручном предавању на 
којем је члановима друштва пчелара “Ђердап”, али и њиховим коле-
гама из Кладова, Неготина и Турну Северина говорио Слободан Јев-
тић предавач Савеза пчеларских организација Србије.

- Успешног пчеларења нема без науке, а онај ко познаје био-
логију пчела зна шта треба да ради када крене међу кошнице, нагла-
сио је Јевтић и додао да је пчеларство једина грана пољопривреде 
у Србији која има стопроцентни извоз јер је српски мед најквали-
тетнији у Европи.

- Када је реч о актуелном стању у пчелињацима евидентно је 
да нам временске прилике не иду на руку, јер је кренуло легло и зато 
је важно да пчелари знају шта им ваља чинити у новонасталој ситу-
ацији - закључио Јевтић.

Власницима кошница с пролећа често муке задаје нозема бо-
лест одраслих пчела, која се јавља у акутном току и коју прати ви-
соки морталитет и у хроничном је току - истакла је Снежана Мило-
сављевић обраћајући се власницима кошница у галерији градског 
Дома културе у Кладову.

- Нозема је гљивична болест која напада одрасле пчеле и при-
сутна је у свим пчелињим заједницама, а колико се размножава за-
виси од отпорности друштва. Најбољи лек је превентива-објашња-
ва Милосављевићева.

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - Већ првих дана ове године у Јавном 
предузећу Национални парк Ђердап почело је издавање дозвола 
за рекреативни, односно, спортски риболов у заштићеном подручју 
Националног парка Ђердап. Ове дозволе важе само за риболовне 
воде Ђердапа, а осим у поменутом Јавном предузећу, од скора се 
могу купити и код овлашћених дистрибутера. Цена годишње дозво-
ле је пет хиљада динара, вишедневне две хиљаде, а дневне хиљаду 
динара. Нису предвиђене олакшице за поједине категорије спорт-
ских риболоваца.

Истовремено, заинтерсовани за привредни риболов већ могу 
да склопе уговор и обезбеде дозволу за привредни риболов на под-
ручју Ђердапа која кошта 80 хиљада динара и може да се плати у 
две рате. 

 И.Ћ.

У Кладову одржана стручна пчеларска радионица

Почело издавање дозвола за риболов на подручју 
Националног парка Ђердап

НА РЕКУ СА ДОЗВОЛОМ

Тематска предавања наишла су на интересовање пчелара који 
традиционално зимску паузу користе за стручна усавршавања.То су 
им у Кладову омогућили друштво пчелара “Ђердап” и Савез пчелар-
ских организација Србије. М.Р.
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31. ЈАНУАР – НАЦИОНАЛНИ 
ДАН БЕЗ ДУВАНА

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национал-
ни дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана 
упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и излагања дуванском 
диму. Ове године, Национални дан без дувана се обележава под слоганом „Одрас-
ли пуше и мене гуше”.

У свету тренутно има више од једне милијарде пушача, од који 80% живи у 
земљама ниског и средњег прихода. Светска здравствена организација указује на 
то да више од 7 милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, од чега 
је 890 000 смртних случајева повезано са изложеношћу дуванском диму, а не ди-
ректном употребом дувана. 

Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу, културни 
или образовни ниво. Он доводи до патње, болести и смрти, и осиромашује поро-
дице. Употреба дувана има огромну цену за националну економију због пораста 
трошкова за здравствену заштиту и смањења продуктивности рада. Он појачава 
неједнакост у здрављу и погоршава сиромаштво, јер најсиромашнији људи тро-
ше мање на основне потребе као што је храна, образовање и здравствена заштита. 

Овогодишњи слоган Националног дана без дувана „Одрасли пуше и мене 
гуше” посебно наглашава опасности којима су млади изложени удисањем дуван-
ског дима из окружења.

Изложеност дуванском диму узрокује бројне озбиљне болести, као што су 
рак плућа, инфаркт миокарда, мождани удар, срчана смрт, настанак и погоршање 
астме и других обољења дисајних органа. 

Деца изложена дуванском диму чешће оболевају од акутних и хроничних 
упала доњих респираторних путева, инфекција средњег уха и имају чешће астма-
тичне нападе који су јачег интензитета. Изложеност дуванском диму представља 
професионални ризик за угоститељске раднике коме су они изложени у радном 
времену, те је и њима потребно обезбедити здраву и безбедну радну средину. 

Окружење без дуванског дима спречава започињање пушења и помаже 
пушачима у одвикавању од пушења, утиче позитивно на смањење разбољевања 
и смртности због пушења. Обезбеђивањем простора без дуванског дима, смањују 
се трошкови лечења особа које оболе због пушења, што је посебно важно за јед-
ну заједницу.

Не постоји безбедан ниво излагања дуванском диму, па ефикасна зашти-
та подразумева потпуну елиминацију дуванског дима из сваког затвореног јавног 
и радног простора, јер само окружење 100% без дуванског дима може да заштити 
људе од штетног дејства састојака дуванског дима. 

Студије су показале да закони којима се забрањује пушење у затвореним 
просторима као што су ресторани и барови могу побољшати здравље запосле-
них у тим просторима и здравље опште популације. Поред тога, закони којима се 
штите грађани од изложености дуванском диму и који штите здравље непушача су 
популарни, немају негативан утицај на пословања и охрабрују пушаче да преста-
ну да пуше.

Заштита становништва од изложености дуванском диму усвајањем и приме-
ном закона је једна од мера контроле дувана предвиђена Оквирном конвенцијом 
о контроли дувана Светске здравствене организације. Србија је ову конвенцију ра-
тификовала 2006. године.

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму је у Србији 
на снази од 2010. године (Службени гласниук РС 30/2010). Овај закон забрањује пу-
шење на радним и јавним местима и у јавном превозу, док је за угоститељске објек-
те превиђен изузетак за цели угоститељски сектор који омогућава пушење у угости-
тељским објектима. 

Канцеларија за превенцију пушења Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“ је 2016. године спровела Истраживање о ефектима и ста-
вовима у вези са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму.

Према резулататима овог истраживања:
•	 Трећина (38%) пунолетних грађана Србије пуши свакодневно, барем једну 

цигарету сваког дана, а 13% пунолетних становника спада у бивше пушаче.
•	 Највећи проценат пушача (41%) се налази у старосној групи од 45-59 година, 

а највећи број свакодневних пушача (44%) је у категорији незапослених.
•	 У Србији у мање од петине домаћинстава (16%) пушење није дозвољенo, док 

је у чак 39% домаћинстава пушење дозвољено у свим просторијама што је 
мање у односу на ранији период. 

•	 Око три четвртине пунолетних грађана Србије, пушача и непушача, 
изложено je дуванском диму у кући пријатеља/рођака (76%). Више од 
трећине становништва (34%) изјављује да је изложено дуванском диму и на 
послу упркос забрани пушења на радном месту, а 73% је дуванском диму 
изложено на местима на које излазе.

•	 Скоро сваком другом становнику изложеност дуванском диму смета 
независно од места на којем су изложени.

•	 Велика већина становника (90%) је свесна да су пушење и дувански дим 
штетни по здравље и да пушачи треба да воде рачуна где ће запалити 
цигарету да не би угрозили здравље других људи, а нешто мањи проценат 
(86%) зна да је пушење значајан узрочник малигних болести, можданог 
удара и болести срца.

•	 Већина становништва Србије (84%) подржава (у потпуности или углавном) 
примену важећег Закона о изложености становништва дуванском диму, а 
само 11% становништва сматра да се овај Закон у потпуности поштује.

•	 Више од трећине становника сматра да би требало у потпуности забранити 

пушење или оставити могућност пушења у физички одвојеној просторији у 
угоститељским објектима.

•	 Грађани Србије у великом проценту подржавају законску регулативу која 
штити децу од изложености дуванском диму. Већина становника (79%) 
подржава забрану пушења на дечјим игралиштима. Око половине грађана 
(48%) слаже се са мишљењем да би пушење требало забранити у отвореним 
спортским објектима/теренима, а велики број грађана (85%) сматра да би 
требало забранити пушење у колима где су присутне малолетне особе.
Одсек за промоцију здравља Завода за јавно здравље Тимок поред промо-

ције здравља у школама и заједници кроз здравствено васпитни рад бави се и са-
ветодавним радом у оквиру Саветовалишта за одвикавање од пушења.

Основна делатност саветовалишта за одвикавање од пушења је стручна по-
моћ особама при остављању пушења.

Активности саветовалишта за одвикавање од пушења дувана су превентив-
ног и едукативног карактера о штетностима дувана и стручна подршка у остављању 
дувана ( тест никотинске зависности, савети, разговор и подршка ).

 Циљеви саветовалишта су:
- смањење броја пушача
-едукација о здравим стиловима живота (предавања, трибине и учествовање 

у обележавању Националног и Светског дана борбе против пушења).
Основна идеја овог метода је остављање дувана и увођење здравих нави-

ка живота.
Рад саветовалишта одвија се кроз:
-индивидуални рад
-групни рад (предавања, радионице и трибине по школама као и петоднев-

ни план одвикавања од пушења)
Почетак је године и право време за доношење планова и одлука, уколи-

ко постоји воља и одлука да престанете са употребом дувана и унапредите своје 
здравље обратите се Саветовалишту за одвикавање од пушења радним данима 
(понедељак, среда, петак од 8h - 12h) уз заказивање термина на број телефона 019-
422-477 локал 124.

Оставите дуван и учините много за своје здравље и здравље своје породице!
ЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Центар за промоцију здравља
Марина Војновић

Ана Точевић

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР 


