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ДОДЕЉЕНО 59 сТИпЕНДИЈА
Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку

МАЈДАНпЕК- На јануарској седници Општинског већа у Мајданпе-
ку потврђене су одлуке са телефонских седница крајем децембра, а које се 
односе на функционисање Бизнис инкубатор центра и Спортске хале “6. ав-
густ”, а онда и давање сагласности Техничкој школи у Мајданпеку за план 
уписа ученика у наредној години.

Једногласно је усвојен предлог УО ЦИК на којем је усвојен Правилник 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Прихваћен 
је и Нацрт одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета општине Мајданпек за прошлу годину. 

Усвојен је предлог одлуке о додели 12 стипендија за школску 
2017/2018.годину, али и одлука о додели још 47 додатних једногодишњих 
стипендија. Овом приликом утврђена је и њихова висини чији је максима-
лан износ за студенте 80 одсто, а ученичка 70 одсто редовних стипендија. 
Тако ће практично, за просек преко осам, стипендисти имати 8.900 дина-
ра, а они са мањим просеком 7.500. За студенте прве године износ ће бити 
8.200 динара, односно, 7000. Ученичке стипендије ће бити 7500, односно, 
6.500 динара.Чланови Општинског већа донели су и одлуку о неиспуња-
вању услова три кандидата за доделу стипендија.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за зашти-
ту животне средине општине Мајданпек за ову годину сачињен је на бази 
процењених прихода у износу од 55 милиона динара и требало би да се 
утроше на унапређење интегралног система управљања отпадом, уређење 
и развој јавних и других површина и објеката, решавање управљања отпа-
дом на регионалном нивоу, израда пројектно техничке документације, а но-

вину представља предвиђено издвајање 1,35 милиона динара за конкурс 
за НВО сектор намењен едукацији становништва у овој области. Овај пред-
лог ће бити прослеђен ресорном министарству на сагласност као и Про-
грам мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији 
општине Мајданпек где ће очекиваних 270 милиона динара, од накнаде за 
коришћење минералних сировина бити утрошено, у складу са препоруком, 
на инфраструктурне пројекте.Чуло се међутим, да је у прошлој години овим 
путем оприходовано око 200 милиона динара, чак нешто више у односу на 
првобитно предвиђен износ односно, план. У оквиру расправе, било је пи-
тања која се односе на неопходне капиталне инвестиције у области водо-
снабдевања у оквиру којих су предвиђени чишћење водозахвата, као и ре-
конструкција пумпне станице Пустињац, затим мониторинг самог система 
водоснабдевања и друге које су пријављене Канцеларији за управљање 
јавним улагањима, а у укупном износу од око четири милиона евра.

Усвојен је предлог закључка о усвајању Извештаја о спровођењу 
мера пољопривредне политике и политике руралног развоја из којег се 
чуло да је утрошено више од 16.5, од предвиђених преко 17 милиона ди-
нара и укупно око 30 милиона динара реализованих инвестиција у ову об-
ласт током прошле године.

Поред овога, “зелено светло” добио је и Програм о стварању услова 
за бољу ефикасност, доступност и приступачност у коришћењу здравствене 
заштите на територији општине Мајданпек вредан 26 милиона динара ко-
лико је за те намене издвојено и у прошлој години.У расправи отворено је 
питање недостајућих лекара специјалиста, посебно педијатра и гинеколога, 
што у најскорије време треба решавати, али се овом приликом није детаљи-
сало будући да седници није присуствовао нико из Дома здравља. Међутим, 
челници општине ће са челним људима здравствених установа разговара-
ти о кадровском осипању, односно, недостатку појединих специјалиста.

Пред члановима већа нашао се и Предлог одлуке о распоређивању 
средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
намењених пројектном суфинансирању, као и одлуке о расписивању и 
усвајању јавног конкурса те предлог решења о одређивању секретара 
Комисије за оцену пројеката за расподелу предвиђених средстава. Од 
предвиђених 2,5 милиона динара, десет одсто је намењено штампаним ме-
дијима, а очекује се да комплетна процедура буде завршена до краја марта.

 И.Ћ.

БОЉЕВАЦ-Општинско веће је на 48. ванредној седници усвојило Ло-
кални акциони план запошљавања за 2018. годину, предлог плана уписа у 
средњу школу за наредну школску годину и донело одлуке о расподели 
средстава невладиним организацијама и удружењима грађана, спортским 
клубовима и верским заједницама, након спроведеног Јавног конкурса.

На седници је донета и Одлука о додели стипендија студентима који 
су испунили конкурсне критеријуме и Одлука о расписивању конкурса за 
суфинансирање медијских пројеката ради остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања, а за ове намене је у буџету предвиђено 
2.479.000 динара.

 ТЕКСТ И ФОТО: www.boljevac.org.rs

КлАДОВО-На 51. седници Општинског већа у Кладову једногласно 
је усвојен План јавних набавки за Општинску управу за 2018. годину.Тим 
документом регулисане су такозване мале набавке чији износи се крећу 
од 500.000 до пет милиона динара. За ту намену у буџету општине Кладово 
за ову годину планирано је нешто више од 111 милиона динара. Подршку 
чланова Општинског већа добиле су и одлуке о спровођењу јавног конкур-
са за избор директора Јавних предузећа “Јединство” и “Комуналац”. Члано-
ви Већа дали су сагласност и на Решење о образовању комисије за спро-
вођење јавног конкурса за избор директора Јавних предузећа “Јединство” 
и “Комуналац”. О тим предлозима изјашњаваће се и одборници Скупштине 
општине Кладово, на првој наредној седници.

 ТЕКСТ И ФОТО: www.kladovo.org.rs

Одржана седница Општинског већа у Бољевцу

ЗА сУФИНАНсИРАњЕ МЕДИЈА 
2,5 МИлИОНА ДИНАРА

седница Општинског већа у Кладову

УсВОЈЕН плАН 
ЈАВНИХ НАБАВКИ
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У Зајечару одржан семинар

ЗАЈЕчАР - У великој сали Градске управе у Зајечару одржан 
је семинар „Транспарентно финансирање организација цивилног 
друштва из јавних средстава и праћење реализације и оцена успеш-
ности подржаних програма и пројеката”.

„Овај семинар је усмерен на транспарентно финансирање ор-
ганизација цивилног друштва из буџетских средстава, као и на оне 
процесе који се тичу након доделе средстава, односно на монито-
ринг, то јест праћење оних пројеката и програма који су подржа-
ни, а касније и сагледавање ефеката,” истакла је Милена Бановић из 
Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Суштински, на се-
минару су представљене измене регулатива које нам следе као и 
документа које је Канцеларија израдила, а намењена су органима 
државне управе како би им олакшала спровођење ових процеса, 
праћење пројеката па и сагледавање, који су ефекти буџетских сред-
става пореских обвезника који су уложени” – рекла је Милена Бано-
вић из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Ове обуке су намењене представницима државне управе и ло-
калне самоуправе који раде на пословима сарадње и финансирања 
организација цивилног друштва као и оним запосленима који раде 
на пословима финансија из Источне Србије.

КњАжЕВАЦ - У Књажевцу су, у оквиру Регионалног стамбе-
ног програма, уручена четири уговора за куповину сеоских кућа са 
окућницом, намењиних избегличким породицама, које имају пре-
бивалиште на територији књажевачке општине. 

О обезбеђивању трајних стамбених решења за најугроженије 
породице стара се Комесаријат за избеглице и миграције.

‘’Регионални стамбени програм је зајединички програм Ср-
бије, Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине, који има за циљ 
трајно решење стамбених проблема избегличких породица у реги-
ону. Вредност донације је 55.000 евра. Средства су обезбеђена из 
фонда Регионалног стамбениг програма, преко Банке за развој Са-
вета Европе’’, казала је Јелена Марјановић из Комесаријата за избег-
лице и миграције.

Потписивању уговора присуствовао је Мирољуб Михајловић, 
заменик председника општине.

‘’Данас смо имали свечано потписивање уговора за купови-
ну четири кућа из програма 5 Регионалног стамбеног програма Ре-
публике Србије. Потписали смо уговоре са старим, то јест будућим 
суграђанима наше општне. Пројекат је дониран средствима ЕУ и 
средствима других земаља. На овај начин ћемо помоћи нашим су-
грађанима да лагодније живе....,’’ казао је Михајловић

Регионални стамбени програм Републике Србије спроводи се 
уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске 
уније, која је највећи донатар, Сједињених Америчких Држава и не-
колико европских земаља. Љ.П.

КлАДОВО - Реализацијиом споразума који је са Електро-
привредом Србије потписао Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово, после 38 година створени су услови за заврше-
так  обавеза у насељима у дунавском приобаљу насталих након из-
градње ђердапских хидроелектрана. Реч је о кровном документу у 
којем су садржани радови дефинисани у два Уговора који су  потпи-
сани 22. августа 1979. и 22. септембра 1983. године.

-Тиме ће бити решени бројни проблеми са којима су се мешта-
ни девет насеља у општини Кладово суочавали безмало пуне чети-
ри деценије. Уз подршку Горана Кнежевића, извршног директора за 
снабдевање електричном енергијом, са ЕПС-ом смо постигли дого-
вор  за реализацију бројних инфраструктурних радова. То су углав-
ном обавеза према грађанима који су остали без земљишта и кућа 
након изградње ђердапских хидроелектрана. Рок за завршетак ком-
плетних  послова је је до краја 2019. године, казао је за недељник Ти-
мочке Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

 М.Р.

Решено стамбено питање за четири породице

КУћЕ ЗА ИЗБЕглИчКЕ 
пОРОДИЦЕ

потписан споразум са Епс-ом о решавању проблема у 
дунавском приобаљу

НА РЕшЕњЕ чЕКАлИ 
38 гОДИНА

“Очекивани резултати су да се добије информација о регула-
тиви која ће се изменити у сегментима као и да добију нека нова 
знања о томе на који начин могу да побољшају управо те процеду-
ре. Не ради се ни о чему што је ново и што се измишља и што држав-
на управа не препознаје, већ да се помогне државним службеници-
ма да користе оне методе које постоје иначе у свакодневном раду” 
– додала је Бановић.

Семинар је организовала Канцеларија за сарадњу са цивил-
ним друштвом – Влада Србије. А.П.

Милена Бановић
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сВЕТОсАВсКА АКАДЕМИЈА 
У КњАжЕВЦУ

Образовне установе у Неготину свечано обележиле савиндан

У чАсТ сВЕТОг 
сАВЕ

НЕгОТИН - У част првог српског архиепископа, просветитеља 
и творца законодавства, школе у општини Неготин, обележиле су, у 
присуству наставника, учитеља, родитеља, али и представника ло-
калне самоуправе и гостију, школску славу Светог Саву.

Патрона школства, Светог Саву први су богатим и садржај-
ним програмом обележили деца из припремне групе Предшколске 
установе „Пчелица“, али и ученици Основне школе „12.септембар“, 
која ове године обележава пола века постојања, а школује децу са 
сметњама у развоју.

Свечано је било и ученицима неготинских Основних школа 
“Вук Караџић”, “Вера Радосављевић” и “Бранко Радичевић”, сеоских 
основних школа у Кобишници, Јабуковцу, Рајцу, Штубику, Уровици, 
Душановцу и Прахову, али и у њиховим подручним одељењима ши-
ром општине Неготин.

Прослава школске славе уприличена је и у “Неготинској гим-
назији”, Уметничкој школи “Стеваан Мокрањац”, Техничкој и Пољо-
привредној школи “Рајко Боснић”, али и у Високошколској установи 
Неготин, врањског Педагошког факултета.

Централна академија, одржана је у Дому културе „Стеван Мо-
крањац“ у организацији Црквене општине Неготин. На њој је насту-
пило више од 290 ученика средњих и основних школа из Неготина 
и Јасенице, деце из Предшколске установе „Пчелица“, али и студе-
ната Педагошког факултета Врање, Високошколске јединице Него-
тин и хора цркве Свете Тројице.

 С.М.Ј.

КњАжЕВАЦ - Школа за основно музичко образовање ‘’Предраг 
Милошевић’’ била је ове године носилац обележавања Савиндана у 
књажевачкој општини. На свечаној академији, која је 26. јануара ор-
ганизована у Дому културе, беседио је епископ тимочки Иларион. 

У предвечерје празника, светосавском химном, почела је све-
чана академија, посвећана дану, у коме се српски народ сећа Растка 
Немањића, првог архиепископа, просветитеља утемељивача српске 
цркве, државе и школства. На безвремено дело Светог Саве подсети-
ли су Сара Николић, ученица Књажевачке гимназије и Небојша Кун-
дачина, глумац Народног позоришта у Београду. О љубави, добро-
ти, помирењу, слози, певали су хор Музичке школе, хор „Чаролија” 
и хор „Свети краљ Стефан Дечански”.

Светосавску поруку Књажевчанима упутио је епископ тимоч-
ки Иларион: „Ако желиш поправити државу – поправи прво себе, 

Ако желиш поправити народ – поправи прво себе... Почети од себе 
и поправити прво себе, то је основно начело православног народ-
ног покрета, који је утемељен на светосављу као филозофији живо-
та, а светосавље није ништа друго него српско православље,’’ казао 
је владика тимочки.

Светосавску академију, у којој су учествовали и професори 
клавира и виолине Анита Станковић, Ана Гашић и Јован Тимилијић, 
ове године припремила је Музичка школа ‘’Предраг Милошевић.’’

 Љ.П.
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ОБЕлЕжАВАњЕ сАВИНДАНА

ДРУшТВО

Рачунари Основној школи „9. српска бригада”

НОВИ КАБИНЕТ ЗА 
ИНФОРМАТИКУ

УжИВАњЕ 
НА сНЕгУ

сОКОБАњА-Традиционлано, већ 26 година, добротворно друштво 
„Свети Сава“ из Сокобање организује Светосавску академију. Тако је било 
и ове године.

У свечаној сали хотела „Бањица“, која је била мала да прими све по-
штоваоце лика и дела Светог Саве и љубитеље ове културне манифеста-
ције, одржане су 26. светосавске свечаности. Друштво сваке године на-
грађује најбоље ученике, ђаке генерација основне и средње школе. Ове 
године похвале и златнике уручене су Ђорђу Арсићу, ђаку генерације ОШ 
„Митрополит Михаило“ и Петру Трифуновићу, ђаку генерације СШ „Бранис-
лав Нушић“ за школску 2016. -2017. годину. Дародавац златника је Слобо-
дан Крунић из Београда, каже председник управног одбора добротворног 
друштва „Свети Сава“, Дејан Пејовић.

У оквиру програма овогодишњих светосавских свечаности наступио 
је хор ОШ „Митрополит Михаило“, који је на почетку отпевао химну Светом 
Сави. Ученици II-1 разреда са својом учитељицом Драгицом Лазић изве-
ли су рецитал о Светом Сави, професор средње школе „Бранислав Нушић“ 
Ивана Никоић, у сарадњи са ученицима сокобањске средње школе, насту-
пила је са комадом „Свети Сава и Његош“, глумац алексиначког позоришта 
Милош Паовић говорио је „Беседе о Светом Сави“, изворне народне песме 
певали су Ангелина и Николај Стојановић и сестре Симона, Петра, Исидо-
ра, и Јустина Јакшић. Професор, доктор Драгиша Бојовић је одржао пре-

БОЉЕВАЦ-У Основној школи 9. српска бригада у Бољевцу, опремљен 
је још један кабинет за информатику, са двадесет нових рачунара, које је 
школа добила у прошлогодишњој акцији „Стварамо знање“, коју је у са-
радњи са Министарством просвете, реализовала компанија Телеком Ср-
бија. 

Током трајања акције, гласало се за четрдесет школа у Србији, а два-
десет, међу којима је и бољевачка, награђено је рачунарском опремом. 

- Желимо да се захвалимо свим пријатељима наше школе, ученици-
ма и родитељима, јер само захваљујући њиховим гласовима смо из дона-
ције вредне милион динара, купили 21 нови рачунар и опремили још је-
дан кабинет, који ће осим за наставу информатике, моћи да се користи и за 
друге предмете, истиче Мирко Миливојевић, директор школе. Информати-
ка је постала и обавезан предмет, а уз нове рачунаре, ученици ће моћи да 
стичу нова сазнања и улазе у свет нових технологија. 

Осим рачунара, школа је добила и интерактивну таблу, као донацију 
компаније „Бамби”, а кабинет је отворен у оквиру обележавања школске 
славе – Савиндана. Већ у другом полугодишту ученици и наставници ће га 
користити пуним капацитетом.  М.Г.

МАЈДАНпЕК - У организацији Skouras campa у Мајданпеку је прошле 
недеље организован први „Snow day”, сјајан догађај који је окупио велики 
број Мајданпечана, малишана који су уживали у снежним чаролијама, њи-
хових родитеља, одушевљених радошћу и одличном забавом своје деце, 
али и свих осталих које је овај догађај подсетио на најлепше дане ове сре-
дине. Испоставило се да без превеликих улагања може да се организује ма-
нифестација из реда оних које граду и грађанима враћају оптимизам, али 
и дају посебност у којој се ужива.

Санкање, скијање, игре на снегу и снежне игрице и надигравања у 
правом малом снежном граду обележиле су овај дан за памћење у граду 
под Старицом и показале потребу да се чешће организују оваква и слич-
на дешавања.

Допринос успешности првог Снежног дана у Мајданпеку дали су и 
волонтери Црвеног крста обезбеђујући топао чај и бомбоне за пар стоти-
на учесника ове манифестације. И.Ћ.

давање о Светом Сави, а ученици Школе за музичке таленте из Ћуприје су 
својим наступом оплеменили читав догађај.

За све присутне припремљен је пригодан коктел у холу хотела. Ово-
годишњим светосавским свечаностима су, поред многобројних званица, 
присуствовали свештеници сокобањске цркве и локалне самоуправе.

 М.Б.

Одржана светосавска академија у сокобањи

Организован први “Snow day”
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НЕЗгОДА НА пРУЗИ 
НЕгОТИН – пРАХОВО

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Зајечарског управног округа

УсВОЈЕН плАН РАДА

НЕгОТИН - На железничкој прузи Неготин – Прахово, на самом 
изласку из главне железничке станице из, за сада неутврђених раз-
лога, у понедељак, 29.јануара у поподневним сатима, преврнуле су 
се две цистерне са по 50 тона сумпорне киселине, која је из Рудар-
ско топионичарског басена Бор транспортована у “Еликсир” Прахо-
во за Фабрику за производњу фосфорне киселине.

Од силине ударца сигурносни вентили су попустили, па је из 
цистерни исцурела извесна количина 98.процентне сумпорне ки-
селине. 

Благовременом реакцијом Ватрогасно-спасилачких јединица 
Неготин, Сектора за ванредне ситуације и компаније “Еликсир” Пра-
хово подручје је обезбеђено, а последице цурења сумпорне кисе-
лине, санирано песком и кречом.

-Одмах по сазнању шта се десило упутили смо на лице места 
екипе Јавног комуналног предузећа “Бадњево” да ово подручје обе-
збеде, а место где се излила киселина санирају песком - каже Вла-
димир Величковић, који је заједно са Богданом Гугићем, замеником 
председника Скупштине општине Неготин обишао место ове нез-
годе.

Исте вечери стаза дуж пруге, у дужини од петнаестак метара 
и ширине око десетак сантиметара, на коју се разлила киселина, по-
сута је песком и додатно неутрализована кречом.

Екипа „Еликсира“, специјално опремљена и обучена за рад у 
акцидентним ситуацијама са опасним материјама зауставила је даље 
цурење сумпорне киселине.

Пут праховског “Еликсира” кренула је композиција са седам 
железничких цистерни, од којих је свака у просеку имала по 50 тона 
сумпорне киселине, али и празни вагони који су ишли по товар ба-
карног концентрата.

Како су се у делу пруге код скретнице, у непосредној близи-
ни рампе на Радујевачком путу у Неготину, изврнуле задње две ци-
стерне и пале на леви бок, железнички вагони су се испреплетали, 
па су надлежни морали да сачекају екипу из Ниша да све то сани-
ра и вагоне помери, да би се преврнуте цистерне подигле, колосек 
поправио, а саобраћај на овом делу железнице поново успоставио.

Међутим, у тренутку када су дизалице “Еликсира” и земунске 
“Еко техне” подизале једну од цистерни, пукла је гуртна, па је сигур-
носни вентил поново попустио, а сумпорна киселина у танком мла-
зу почела да цури. 

Очекује се да се све, до закључења овог текста, санира. Над-
лежни наводе да је, ипак, реч о малој количини сумпорне киселине 
која је одмах неутрализована и што је битно није опасна по живот-
ну околину. Причињена је и знатна материјална штета.

-Најбитније је да нико није повређен. То је непроценљиво. 
Штета се надокнади , али је најбитније да се са становишта безбед-
ности све прошло како треба, а све остало ће се регулисати – наво-
ди Слободан Поповић, директор логистике у „Еликсиру“ Прахово.

 С.М.Ј.

ЗАЈЕчАР - У Зајечару је одржана седница Окружног штаба за 
ванредне ситуације Зајечарског управног округа. На седници је раз-
матран и усвојен Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситу-
ације Зајечарског управног округа за 2017. годину као и План рада 
за 2018. годину.

Окружни штаб за ванредне ситуације Зајечарског управног 
округа, донео је решења и изменио састав штаба како би се сви по-
слови руковођења, коодинирања и рад са субјекатима система за-
штите и спасавања у ванредним ситуацијама и спровођењу утврђе-
них задатака несметано одвијали.

Поред Владана Пауновића, команданта и Бранислава Матића, 
начелника Окружног штаба за ванредне ситуације седници су при-
суствовали представници Града Зајечара, општина Књажевац, Боље-
вац и Сокобања, јавних и комуналних предузећа, здравствених и ве-

теринарских установа и других релевантних установа са подручја 
Зајечарског управног округа битних за ангажовање у ванредним си-
туацијама А.П.

преврнуле се две цистерне са сумпорном киселином
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Кладовљанима представљен роман „сунце овог дана-писмо Андрићу”

пИшТАлО: АНДРИћ, пИсАЦ 
ИспУњЕН ДОБРОТОМ

КлАДОВО - На књижевној вечери у библиотеци Дома кул-
туре, роман ,,Сунце овог дана-Писмо Андрићу“, Кладовљанима је 
представио аутор Владимир Пиштало. Он је истакао да је за њега 
Андрић био писац испуњен добротом и разумевањем према свим 
људима. Аутор каже да је књигу писао пет година, а да је мотива-
цију за дело пронашао у личном доживљају Иве Андрића као пис-
ца који је , много емотивнији него што га је већина људи доживља-
вала.

- Андрић је човек срца, а да је тако најбоље сведочи изја-
ва македонског песника Ристе Лазарова, који је роман превео на 
македонски језик. Он каже: -Толико сам се сродио с Андрићем, а 
толико сам га се безразложно плашио - казао је Кладовљанима 
Владимир Пиштало, аутор романа. Уредник издања и књижевни 
критичар Ненад Шапоња, казао је да је реч о роману који је дру-
гачији од бројних књига писаних о Иви Андрићу. Он сматра да са 
писмима у књизи, Пиштало разговара са Андрићем, као што је То-
мас Ман разговарао са Гетеом.

- Кроз њихов разговор се води разговор нашег времена с Ан-
дрићевим временом. Роман јесте одлика једног времена по чему 
се препознајемо. Ако се препознајемо по овом роману то ће бити 
наша добра легитимација-истакао је Шапоња.

Појављивање нове књиге Владимира Пиштала, објављене у 
издању “Агоре” и промовисане у Народној библиотеци града Бео-
града, јуна 2017, оцењено је књижевним догађајем године. Зашто, 
у то су се уверили и Кладовљани на књижевној вечери коју им је 
приредио Центар за културу. М.Р.

ДОњИ МИлАНОВАЦ - На деоници Ђердапске магистрале, 
на територији општине Мајданпек, дугој 54 километра, дуж Дуна-
вске бициклистичке руте – ЕУРО Вело 6, недавно је уређено пет 
одморишта са паркингом и туристичким мапама. У заједничкој ак-
цији више субјеката са циљем да унапреди и побољша туристичка 
понуда овог краја, а као посебна погодност за све већи број бици-
клиста који користе овај путни правац током године, RARIS је у са-
радњи са Туристичком организацијом општине Мајданпек напра-
вио дизајн туристичке мапе са свим драгоценим информацијама 
за туристе, из Јавног предузећа “Путеви Србије” обновили су над-
стрешнице, клупе и столове, поставили држаче (чешљеве) за би-
цикле, поставили туристичке мапе – инфо табле и обећали да ће 
те површине асфалтирати, док је ЈКП „Доњи Милановац“ преузело 
обавезу да редовно сакупља и односи комунални отпад.

Туристи, бициклисти и путници у пролазу ће ту моћи да пре-
дахну од пута и уживају у лепоти јединствених пејзажа Дунава у 
Ђердапској клисури. И.Ћ.

МАЈДАНпЕК - Центар за културу Мајданпек објавио је конкурс 
за учешће на овогодишњој, 16. Међународној изложби „Жене сли-
кари 2018“ која ће у граду под Старицом бити отворена 14. априла 
и трајати до 14. маја.

Категорије у којима заинтересоване уметнице могу слати ра-
дове су сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт. Пра-
во учешћа на овом конкурсу имају уметнице са територије Србије 
и из иностранства и то са по два рада. Пријавни формулар, правил-
ник и упутство за плаћање котизације која износи 1500 динара, пре-
узимају се електронском поштом. Сви радови се достављају лично 
или на адресу Центар за културу Мајданпек, улица Светог Саве 12 
Мајданпек. 

Конкурс је отворен до 16. марта.
 И.Ћ.

ЗАЈЕчАР - Како је раније најавио градоначелник Зајечара Бош-
ко Ничић, систем за праћење реализације буџета града Зајечара не-
давно је и почео са радом.

Реализација буџета града Зајечара моћи ће да се прати сваког 
радног дана, а систем је инсталиран у излогу Услужног центра Град-
ске управе у Зајечару.

На дисплеју је приказан расход и прилив средстава у буџе-
ту града за сваки дан.

-Грађани могу да сазнају све шта их интересује, јер овде нема 
никаквих тајни. Подаци ће бити свима доступни, рекао је раније гра-
доначелник Зајечара Бошко Ничић.

Ово је само један од показатеља да Градска управа у Зајечару 
ради транспарентно, јавно и у интересу свих грађана.

Новина на Ђердапској магистрали

Објављен конкурс за изложбу „жене сликари 2018“

УРЕЂЕНО пЕТ 
ОДМОРИшТА

пРИЈАВЕ ДО 16. МАРТА

Инсталиран систем за праћење реализације 
буџета града Зајечара

ТРАНспАРЕНТНО 
У ЗАЈЕчАРУ
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ниво калцијума, па су кости гушће, 
зглобови оптимално покретљиви и 
довољно чврсти. Смањује стрес и 
анксиозност (нервозу), помажући 
нам да се опустимо и боље спава-
мо. Унапређује раст и развој деце 
и младих , повећава самопоуздање, 
самопоштовање, осећај испуњено-
сти и задовољства.

Колико кретања је довољно? 
Према препорукама Светске здрав-
ствене организације (WHO - World 

Healt Organization) сваког дана пола сата шетње брзим ходом или вожње бици-
клом по равном, умереним темпом или било која слична активност неопходна је 
сваком од нас за добро здравље. Од пола и старости, здравственог стања, а посеб-
но у односу на стање утренираности (кондиције), зависи и избор врсте активности 
(шетња, пливање, трчање, вежбе…), њена учесталост и трајање.

У комбинацији дијететског режи-
ма исхране и физичке активности може 
се значајно утицати на редукцију телесне 
масе и промену метаболизма, односно, ме-
ханизма депоновања масноћа у организму. 

Редовна, правилно дозирана фи-
зичка активност значајан је чинилац здра-
вог начина живота који и до 50% може 
утицати на превенцију појаве различитих 
обољења.

За постизање оптималног резулта-
та неопходно је да физичка активност по-
стане саставни део вашег дневног распо-
реда.

Не постоји најбоља – свака физичка активност је добра.
 ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
 Центар за хигијену и хуману екологију

УТИЦАЈ ФИЗИчКЕ  
АКТИВНОсТИ НА ЗДРАВЉЕ

“ХЕТ-ТРИК” 
сЕЈМњАНОВИћА „ОДРАслИ пУшЕ 

И МЕНЕ гУшЕ“

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕчАР  / ВЕсТИ

Многи људи верују да се довољно крећу. Истраживања показују да тек сва-
ки други становник Србије свакодневно пешачи 30 минута и то приликом одласка 
до и повратка са неког места.

Према дефиницији физичка активност представља свако кретање тела по-
моћу снаге и мишића које додводи до потрошње енергије сагоревањем калорија.

Примери физичке активности су; брзо ходање, пењање уз степенице, шетња, 
планинарење, вожња бицикла, пливање, трчање, кошарка, фудбал итд.

Питамо се зашто је важна физичка активност? Редовна умерена физичка ак-
тивност је један од најлакших начина за очување и унапређење здравља. Позитивни 
ефекти редовних физичких активности на здравље су: превенција обољења срца, 
хипертензије, шећерне болести, рака дебелог црева, депресије, гојазности и побољ-
шање липопротеинског профила. Ефекти редовне физичке активности су и већи ди-
сајни волумен, богатија алвеоларна мрежа, ефикасније преузимање кисеоника из 
ваздуха… Редовна физичка активност утиче повољно на рад читавог низа органа 
и локомоторног апарата, тако да кости постају чвршће , одржава се одговарајући 

МАЈДАНпЕК - Уличном поделом лифлета и организацијом трибине за 
средњошколце, волонтери Црвеног крста у Мајданпеку обележили су 31. јануар, 
Национални дан без дуванског дима који се ове године обележава под слоганом 
„Одрасли пуше и мене гуше“. Управо тај слоган посебно наглашава опасности који-
ма су млади и деца изложени удисањем дуванског дима из окружења. Деца изло-
жена дуванском диму чешће обољевају од акутних и хроничних упала доњих ре-
спираторних путева, инфекција средњег уха и имају чешће астматичне нападе који 
су јачег интензитета.

Управо на то и претње које здрављу доноси пушење указале су и поруке на 
лифлетима и у разговору волонтера са грађанима који су у највећем броју искре-
но подржали ову акцију. И.Ћ.

КлАДОВО- У 9. издању Светосавског стонотениског турнира градске мес-
не заједнице у Кладову, прво место у конкуренцији сениора освојио је Страхиња 
Сејмњановић (15). Он је у мечу одлуке са 4:3 у сетовима савладао годину дана млађег 
Стефана Богдановића и трећи пут заредом освојио титулу победника. Финални су-
срет обележила је резултатска неизвесност.

- Исплатила се упорност и моја агресивна игра, губио сам са 0:2 и 1:3, у чет-
вртом сету био сам у минусу (6:9), али сам се извукао и стигао до победе у изузетно 
тешком мечу - казао је Сејмњановић.

У сусрету за треће место Дарко Пуфић је максималним резултатом савладао 
Николу Милоњића. Стони тенис стиче све већу популарност међу кладовским ос-
новцима који марљиво тренирају уз подршку родитеља.

- Ове године учествовало је 30 такмичара, највише у пионирској конкурен-
цији.То нас радује јер је циљ такмичења да се млади “приме” на стони тенис-нагла-
сио је Александар Пуфић, председник Савета МЗ Кладово.

У сениорској конкуренцији у игри парова, најбољи су били прошлогодишњи 
победници Милоњић - Сејмњановић јер су са 4:1 савладали пар Пуфић - Богдано-
вић, док је победа над комбинацијом Стојковић - Бугариновић, донела треће ме-
сто пару Велишић - Челенковић. 

Организатор турнира била је градска месна заједница уз подршку стоноте-
ниског клуба “Ђердап”. Најуспешнијим такмичарима уручени су пехари, медаље и 
захвалнице. М.Р.

У граду на Дунаву одржан 9. светосавски стонотениски турнир

Волонтери Црвеног крста обележили Национални дан без 
дуванског дима


