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УСвОЈЕН пРОГРАм РАЗвОЈА тУРИЗмА
Одржана трећа седница Скупштине општине Неготин

Одржана седница Скупштине града Зајечара

Одржана 60. седница Општинског већа у књажевцу

вЕЋНИЦИ О ИЗмЕНИ 
И ДОпУНИ БУЏЕтА

УСвОЈЕН плАН ДЕтАљНЕ 
РЕГУлАЦИЈЕ ЗАштИтЕ 

РОмУлИЈАНЕ

НЕГОтИН - Одборници Скупштине општине Неготин, њих 41, на 
трећој по реду седници локалног парламента, усвојили су низ одлука и 
решења из домена свог рада. Већином гласова усвојена је одлуку о изме-
ни одлуке о јавним паркиралиштима којом би убудуће требало да буде ре-
гулисана продаја половних аутомобила, бостана и купуса на паркинг про-
стору код Зелене пијаце, што до сада није био случај.

Одборници су већином гласова усвојили прошлогодишње извеш-
таје о раду са финансијским пословањем Дома културе „Стеван Мокрањац“, 
Музеја Крајине, Историјског архива, Центра за социјални рад и Туристич-
ке организације општине Неготин, које су образложили директори ових 
установа.

Усвојен је и програм развоја туризма општине Неготин до 2026. го-
дине, који представља „релевантан секторски документ чијом се применом 
доприноси реализацији основних развојних приоритета и циљева локал-
ног економског и руралног развоја општине Неготин”.

Одлуком одборника почетне цене лицитације годишњег закупа тез-
ги на Зеленој пијаци више су за пет одсто, и од 1. априла до 31.марта на-
редне године кретаће се, у зависности од тезге, намене и врсте произво-
да, од 12.600 до 18.900 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

ЗАЈЕЧАР-У Зајечару је одржана 13. седница Скупштине града Зајеча-
ра на којој су одборници разматрати Предлог Одлуке о усвајању плана де-
таљне регулације „Простора зоне I степена заштите археолошког налазишта 
Ромулијана – Гамзиград са проширењем“, као и Предлог Одлуке о присту-
пању изради Плана детаљне регулације привредне зоне „Запад“ у Зајечару.

На дневном реду је био и Предлог Одлуке о поверавању послова ор-
ганизације и реализације манифестације „Гитаријада“ Зајечар, као и Пред-
лог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Зајечара за 2018. годину.

Оно око чега су се сви одборници сложили јесте да је Felix Romulijana 
место значајно за цело човечанство према коме се мора пажљиво опхо-
дити.

„Ради се о томе да је програм ИПА за ову годину “Визиторски цен-
тар” један од најозбиљнијих пројеката. То је генерално једини наш пројекат 
који je у потпуности спреман, који има и међународну „висибилитy” студију, 
и који ће сигурно допринети томе да се и сама Ромулијана и Србија пред-
ставе на један другачији начин” - рекао је Бора Димитријевић, одборник у 
Скупштини града Зајечара.

Ипак када је у питању Предлог Одлуке о приступању изради Плана 
детаљне регулације привредне зоне „Запад“ у Зајечару, која се налази на 
старом звезданском путу, мишљења су била опречна. Како је предвиђено, 
на основу овог плана стари звездански пут у Зајечару требало би да поста-
не радна зона са складиштима, лаком производњом, радионицама, трго-
вином, објектима од јавног значаја, пословним центрима…

На Скупштини је одлучено и да послове организације и реализације 
„Гитаријаде” буду поверени новооснованој Установи Народно позориште 
Тимочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” којем је одобрено 
да ангажује суорганизатора „Гитаријаде” уколико за то има потребе.

На дневном реду је био и Предлог Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2018. годи-
ну који је усвојен, а за ову намену издвојено је 60 милиона динара.

 А.П.

кЊАЖЕвАЦ - У Књажевцу је одржана 60. седница Општинског већа. 
На дневном реду било је двадесетак тема, међу којима и измене и допуне 
буџета општине за ову годину. 

Како је истакнуто, до промена у општинској каси долази због новца, 
који је из Министарства за рад, борачка и социјална питања стигао у кња-
жевачку општину, а намењен је реализацији пројеката социјалне заштите 
и помоћи најугроженијим категоријама становништва.

Већници су усвојили одлуку о такси превозу, одлуку о ангажовању 
ревизора за екстерну ревизију буџета, као и сет одлука по којима се регули-
ше област одржавања стамбених зграда, односно функционисања скупшти-
на станара. На дневном реду били су и појединачни захтеви за накнаду 
штете од уједа паса луталица, као и за доделу помоћи у грађевинском ма-
теријалу. Љ.П.

Нове чланове Школског одбора добиле су основне школе „Вера Ра-
досављевић“, „Момчило Ранковић“ у Рајцу, „12.септембар“, „Вук Караџић“, за-
тим Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ и „Неготинска гимназија“.

Како су на прошлој седници именовани председници, заменици 
и чланови шест од 11 општинских комисија, на данашњој је практично 
озваничен рад преосталих пет комисија. Реч је о комисијама за омладину, 
спорт и физичку културу, за односе са верским заједницама, за развој мес-
них заједница, за заштиту животне средине, као и за сарадњу са суседним 
земљама, међународним асоцијацијама локалних власти и радницима на 
привременом раду у иностранству. 

Димитрије Лунгуловић нови је одборник Скупштине општине Него-
тин са листе „Демократска странка – прим др Миомир Петковић Мома“, на-
кон што је на крају прошле седнице неопозиву оставку на место одборни-
ка поднела Драгана Дојснер. С.М.Ј.
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НИЧИЋ: УБЕДљИвА пОБЕДА кОАлИЦИЈЕ 
„НАшА кУЋА ЗАЈЕЧАР – СНС, СпС, ЈС, пСС”

мере финансијске подршке породицама у мајданпеку

ЗА вИшЕ ДЕЦЕ Ресорно министарство у кладову одржало јавну расправу

„БлЕДЕРИЈА” 
СпОмЕНИк пРИРОДЕ

представљени резултати избора за чланове Савета месних заједница у Зајечару

ЗАЈЕЧАР- Коалиције “Наша кућа Зајечар – СНС,СПС,ЈС,ПСС” одржала је кон-
ференција за новинаре на којој су сумирани резултати избора за чланове Савета 
месних заједница на територији града Зајечара.

Сумирајући резултате избора за чланове Савета месних заједница који су 
били расписани за територију града Зајечара, од укупно 46 месних заједница на 
којима се гласало и 371 мандата, коалиција “Наша кућа Зајечар – СНС,СПС,ЈС,ПСС” 
освојила је 287 мандата, “Победа за наш град – др Ненад Ристовић” освојила је 38 
мандата, ГГ “За наш Велики Извор – Нели Николић” освојила је осам мандата, По-
крет за обнову Краљевине Србије освојио је три мандата и Влашка странка “МОСТ” 
освојила је један мандат, док је 34 мандата остало нераспоређено.

Поводом изјава да су се избори одржали само у појединим месним заједни-
цама, где је опозиција учествовала са непотпуним листама, а које су се ових дана 
појавиле на друштвеним мрежама и појединим порталима, Бошко Ничић носилац 
листе “Наша кућа Зајечар – СНС,СПС,ЈС,ПСС” је прокоментарисао:

“Такозвана кукњава како нису одржани избори у 46 него у не знам 12 или 13 
месних заједница, је потпуно сулуда. Да се броје само оне месне заједнице где они 
учествују је потпуно злонамерно, јер све су месне заједнице подједнако важне. И 
прва месна заједница и Мариновац и Шипиково и Градсково и било које село. Пи-
тање је да ли је било ко, било коме бранио или онемогућавао на било који начин да 
истакне кандидате у свим месним заједницама? Са друге стране то бусање, ноћас 
и данас неких, да су победили је сулудо када погледате чињенице, а чињенице го-
воре следеће: Нису успели да сакупе ни тамо где су се кандидовали довољан број 
кандидата за чланове савета месних заједница! Од 71. кандидата колико чланова 
савета месних заједница броји пет месних заједница, они су учествовали са неких 
50. И у старту, концентришући се само на то да за тих својих 50 кандидата обезбеде 
довољан број гласача, не сконцетришући се на 46, већ само на пет месних заједни-
ца, стекли велику предност да манипулишу подацима.”

Ничић је додао да се бирало укупно 371 члан Савета месних заједница где 
је коалиција “Наша кућа Зајечар – СНС, СПС, ЈС, ПСС” кандидовала 342 кандидата у 
свих 46 месних заједница. Он је навео да је убедљива победа у Великом Јасеновцу 
где је од седам кандидата освојено шест, у Шипикову је свих седам кандидата освоји-
ла коалиција „Наша кућа Зајечар”, а слично је и у Лубници, Гамзиграду, Звездану.

На конференцији је такође назначено да су бирачи обманути самом чиње-
ницом да се на листи “Победа за наш град – др Ненад Ристовић” налазе одборници 
у Скупштини града Зајечара који не могу бити у исто време и одборници и члано-
ви савета месних заједница:

“У овој коалицији која се у граду супроставила нама се налазе одборнички 
кандидати који не могу бити чланови савета месних заједница, заправо могу, али 

мАЈДАНпЕк - Са циљем да подстакне рађање деце, афирмише родитељ-
ство и помогне породицама са децом, а заинтересованим паровима у финансирању 
четвртог поступка вантелесне оплодње, Општина Мајданпек је на прошлонедељној 
седници Општинског већа утврдила Предлог одлуке о остваривању права на финан-
сирање трошкова вантелесне оплодње. Она предвиђа помоћ у покривању трошко-
ва поступка и набавке неопходних лекова у висини од 300 хиљада динара по пару.

Како последњи демографски преглед општину Мајданпек, уз Црну траву 
и Бабушницу, сврстава у општине са највећим падом броја становника, са циљем 
да ублажи негативну стопу природног прираштаја и смањи миграцију породица 
са децом, општина Мајданпек већ низ година спроводи и унапређује мере финан-
сијске подршке породицама са децом и подстиче рађање, а последња у низу је при-
премљена одлука која би на првом наредном заседању Скупштине требало да се 
нађе пред одборницима да се финансијски помогне паровима који за собом имају 
три неуспешна покушаја вантелесне оплодње, још један поступак, уз услов да жена 
не буде старија од 45 година.

У општини Мајданпек према важећој одлуци једнократни додатак за рођење 
детета износи 10 хиљада динара,а свако треће дете у породици има месечни до-
датак од шест хиљада динара. Право на додатак од три хиљаде динара има и сва-
ко треће дете у породици које средњу школу похађа ван територије општине 
Мајданпек, а мајке са четворо малолетне деце добијају 25 хиљада динара месечно 
до пунолетства првог детета, односно док имају четворо малолетне деце. Све ове 
мере, нису значајније повећале број новорођене деце, али се уз мере које у овој го-
дини предузима и држава, рачуна да ће резултати бити повољнији.

 И.Ћ.

клАДОвО - Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите 
споменика природе “Бладерија” , важан је, али тек почетни корак на очувању, за-
штити и унапређењу тог подручја - наглашено је на јавној расправи и јавној пре-
зентацији одржаној у Кладову.

- Подручје споменика природе “Бледерија” површине 398,8 хектара, које се 
предлаже за заштиту лоцирано је на територији општине Кладово на југоисточним 
обронцима планине Мироч и захвата већим делом КО Река (362,7 хектара), али и 
КО Брза Паланка (36,11 хектара). На састанку је презентован предлог акта са основ-
ним вредностима подручја. Споменик природе “Бледерија” ове године требало би 
да буде проглашено заштићеним подручјем у режиму II категорије, јер за то постоје 
чврсти аргументи-казао је Сава Симић из Завода за заштиту природе.

Презентацији Јавног увида о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији зашти-
те споменика природе “Бладерија” заштићеним подручјем присуствовала је Јасми-
на Јовић, помоћница министра за Заштиту животне средине, представници Заво-
да за заштиту природе, НП “Ђердап”, ЈП “Србија шуме”, локалне самоуправе, али и 
представници удружења грађана који се финансирају из буџета општине Кладово 
и други заинтересовани.

 М.Р.

да врате своје одборничке мандате. Тако каже закон. Да изаберу шта ће бити. У слу-
чају да се деси да одлуче да врате одборничке мандате онда је овај резултат. У слу-
чају да задрже одборничке мандате, ту се мења слика. Онда ћемо у 4. месној зајед-
ници већину имати ми” – нагласио је Ничић.

Ничић тврди да су Савети месних заједница озбиљна ствар, да чланове Са-
вета месних заједница чека озбиљан посао, велики пројекти и да ће опозиција у 
оним месним заједницама, где је победила морати да испунити све оно што је својим 
гласачима обећала, као и да ће сви чланови испред коалиције “Наша кућа Зајечар 
– СНС, СПС, ЈС, ПСС” одмах по конституисању кренути са напорним радом, како би 
оправдали поверење својих гласача, што ће грађани Зајечара на крају оценити на 
локалним изборима 2021. године.

Др Мирко Николић, председник СПС-а ГО Зајечар је напоменуо да се резул-
татима манипулише и да није све онако, како то, део опозиције покушава да пред-
стави у своју корист.

Важно је рећи да је у укупним гласовима коалиција “Наша кућа Зајечар – СНС, 
СПС, ЈС, ПСС” освојила укупно 25748 гласа или 54,56%, “Победа за наш град – др Не-
над Ристовић” освојио укупно 16148 гласа или 32,94%, ГГ “За наш Велики Извор – 
Нели Николић” освојио укупно 2582 гласа или 5,28%, Покрет за обнову Краљеви-
не Србије освојио укупно 183 гласа или 0,37% и Влашка странка “МОСТ” освојила је 
укупно 885 гласа или 1,81%. А.П.
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„РАкИтА” И фОНДАЦИЈА 
„НОвАк ЂОкОвИЋ” СА 

ЧЕлНИЦИмА ОпштИНЕ О 
БУДУЋИм ДОНАЦИЈАмА

ОпштИНА НЕГОтИН 
ЈАЧА вЕЗЕ СА 
ДИЈАСпОРОм

кЊАЖЕвАЧкА 
вИНА У БРИСЕлУ

Заменица председника на пријему у Бечу представници општине књажевац у посети Белгији

Настављено друштвено одговорно пословање

НЕГОтИН - Мерлина Селенић, заменик председника Општине 
Неготин боравила је недавно у Бечу на позив Културног удружења 
КУМ из Уровице. Том приликом, одржан је састанак коме су прису-
ствовали чланови овог културног удружења, као и чланови председ-
ништва, који већ неко време организују акције помоћи свом селу.

Како је том приликом речено Културно удружење КУМ Уро-
вица до сада је учествовала и у прикупљању средстава за набавку и 
уградњу видео надзора у основној школи “Бранислав Нушић” у Уро-
вици, чијим су ученицима крајем прошле године поделили нового-
дишње пакетиће, а помогли су и фудбалски клуб из овог села.

-Локална самоуправа жели да ојача везе са дијаспором, 
имајући у виду да велики број становника наше општине борави у 
иностранству. Ова посета је корак ка унапређењу досадашње вео-
ма успешне сарадње која ће у наредном периоду резултирати и оз-
биљнијим инвестирањем у матицу. То је био и један од закључака 
овог састанка – истакла је Мерлина Селенић, заменик председни-
ка општине Неготин.

 С.М.Ј.

кЊАЖЕвАЦ - Општини Књажевац указана је велика част да се са 
својим винарима представи у Бриселу. Вина Винарије ‘’Јовић’’ и ‘’Џерви-
на’’, пробала је политичка елита незваничног главног града Европске уније. 

Домаћин целог скупа била је немачка регија Баден Виртемберг, је-
дан од најјачих региона Европе и света, а представљена су, поред књаже-
вачких, и вина неготинског краја.

‘’Велику захвалност за организацију читавог овог догађаја дугујемо 
нашој суграђанки Гордани Поповић, која дуго ради у Бриселу, као службе-
ник аустријске државе, а пореклом је из наших крајева – Књажевца и Не-
готина. На скупу је била политичка елита Брисела, која је уживала у нашим 
винима. Имали смо прилику да нашу општину представимо у једном но-
вом, лепом, афирмативном светлу. Упознали смо се са важним људима, од 
којих очекујемо помоћ за књажевачку општину, не само за винарство’’, ка-
зао је Милан Ђокић, председник општине Књажевац.

Ђокић је додао да ће књажевачка општина наставити да подржава 
гајење винове лозе и производњу вина.

 Љ.П.

БОР- Представници компаније „Ракита“ и представници фон-
дације „Новак Ђоковић“, разговарали су протекле недеље са пред-
седником општине Бор Александром Миликићем и његовим сарад-
ницима о могућностима за донације, како би се унапредили услови 
за рани развој деце у предшколским установама на територији 
општине Бор.

Компанија „Ракита“ и фондација „Новак Ђоковић“ већ су пот-
писали Уговор о донацији, а у разговорима са представницима ло-
калне самоуправе заједнички су разматрали који су то најзначајни 
пројекти који би се у наредном периоду могли реализовати.

 Фото: Драган Новаковић

фото: Општина Неготин
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клАДОвО УСпЕшАН 
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СЕмИНАРА

вЈУ СА тАЈлАНДА И АСЈА ИЗ ИтАлИЈЕ 
НОСЕ НАЈлЕпшЕ УтИСкЕ ИЗ БОљЕвЦА

пРвО мЕСтО ЗА 
кЊАЖЕвЧАНкЕ

Средња школа у Бољевцу угостила ученице из иностранства

велики успех ученика техничке школе

У граду на Дунаву одржани 34. Зимски сусрети учитеља

БОљЕвАЦ-Средња школа „Никола Тесла” у Бољевцу, у оквиру пројек-
та „Интеркултура“, први пут је била у прилици да буде домаћин ученицама 
из иностранства, које бораве у Србији како би научиле језик и упознале се 
са културом и историјом наше земље. 

Вју Надхагранват је дошла са далеког Тајланда, борави у Чачаку, а у 
бољевачкој школи је у оквиру међуразмене. Боравила је код своје вршња-
киње Марије Курдумановић у селу Подгорац.

– Лепо је овде, нарочито у селу. Ја живим у великом граду и због тога 
ми је овде све занимљиво. Другачија је клима, природа, у школи су ме лепо 
прихватили, каже Вју. 

Асја Карери је са југа Италије, седам дана је боравила у селу Луково. 
Највећи утисак на њу је оставила природа, а посебно јој се допада храна. 
Нада се такође, да ће пријатељство које је стекла међу вршњацима у боље-

кЊАЖЕвАЦ-Екипа Техничке школе из Књажевца победник је такми-
чења које је организовао Факултет за менаџмент у Зајечару. 

У години јубилеја, 20 година постојања и рада, Факултет за ме-
наџмент у Зајечару организовао је, у сарадњи са компанијом Техномедиа 
центар из Зајечара, такмичење у решавању студије случаја. Такмичење је 
било намењено ученицима трећих и четвртих разреда средњих школа из 
Зајечара и Књажевца, са циљем да они на један нови начин покажу своју 
креативност, развију предузетничке вештине и стекну искуство које ће им 
користити у струци или у наставку школовања.

Пословни проблем „Маркетинг на друштвеним мрежама предузећа 
Техномедиа Зајечар“ презентован је на факултету заинтересованим тимови-
ма школа и њиховим наставницима - менторима 28. фебруара. Након тога, 
екипе су имале две недеље времена за креирање решења пословног слу-
чаја и припрему презентације са којом су наступиле пред комисијом. Так-
мичење је одржано 14. марта, а на њему је учествовало 13 екипа, саставље-
них од средњошколаца из Зајечара и Књажевца.

По одлуци жирија, најуспешније решење пословног проблема ос-
мислила је и представила екипа књажевачке Техничке школе. У победнич-
кој екипи биле су: Јована Симић, Наталија Василијић и Анђела Милошевић, 
ученице IV/2, образовног профила комерцијалиста. Њихов ментор била је 
Сања Маркулин, наставник стручних предмета економске струке.

Друго и треће место на такмичењу освојиле су екипе Економско-тр-
говинске школе и Гимназије из Зајечара. 

Техномедија центар и Факултет за менаџмент обезбедили су и награ-
де за најбоље тимове. За показану креативност, иновативност и успешно 
презентовање решења којим су заслужиле прво место, чланице тима Тех-
ничке школе награђене су путовањем у иностранство.

 Љ.П.

клАДОвО - Уз подршку Савеза учитеља Србије, Учитељско друштво 
у Кладову било је домаћин 34. Зимских сусрета учитеља који се одржавају 
у више од 20 градова Србије. Кладово је први пут угостило учеснике акре-
дитованих обука, које доприносе размени искустава и надоградњи знања.

- Под слоганом “Дан стручног усавршавања” полазници семинара 
у Кладову имали су две теме: Комплексна метода у настави почетног чи-
тања и писања и Ефикасно дисциплиновање - приступи и технике које су 
важне за квалитетну реализацију наставног програма. Сусрети су окупили 
60 учитеља и наставника из наше и суседних општина. Сви учесници, учи-
тељи и наставници добили су Уверење на осам бодова за похађану једно-
дневну обуку - казала је Јованка Модрић из Учитељског друштва Кладово.

Успешан рад учесницима семинара пожелели су Радисав Чучулано-
вић, председник и Драган Новаковић, заменик председника општине Кла-
дово. У оквиру стручног усавршавања у ОШ “ Вук Караџић” одржана је и 
презентација школских уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за 
основце. М.Р.

вачкој школи, још дуго неговати.
– Много тога смо научиле једна од друге, разумеле смо се од првог 

дана и због тога ми је драго што сам угостила другарицу из Италије, каже 
Викторија Јанковић, ученица другог разреда гимназије. 

Вју и Асја су похађале наставу током читавог боравка у Бољевцу, по-
што су сасвим добро савладале српски језик, иако је , кажу, веома тежак за 
учење. 

-Драго нам је што смо били у прилици да примимо ове ученице, које 
долазе из различитих земаља и различитих култура и сасвим другачијег си-
стема образовања. То није била сметња да се потпуно уклопе у наш систем 
и учествују у раду на часовима са осталим ученицима, истиче Иван Милу-
тиновић, директор Средње школе „Никола Тесла” у Бољевцу. 

Школа је и на овај начин показала отвореност ка новим искуствима, 
а спремност за реформе у овој школи су показали и увођењем система ду-
алног образовања, који се од ове школске године реализује у сарадњи са 
фабриком Агромеханика у Бољевцу.  М.Г.
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Уместо пензионог чека

пРвЕ пЕНЗИОНЕРСкЕ 
кАРтИЦЕ У мАЈДАНпЕкУ

За данас заказана седница СО мајданпек

ОДБОРНИЦИ О плАНУ 
ЗАпОшљАвАЊА

Дивље депоније проблем кладовљана У кладову одржана промоција новог часописа

СмЕтлИштЕ НА 
пЕРИфЕРИЈИ ГРАДА „кљУЧ ИСтОкА” 

пРЕД ЧИтАОЦИмА

клАДОвО - На подручју општине Кладово до пре три године било је еви-
дентирано 48 дивљих депонија поред путева и водотокова. У међувремену број-
ним акцијама и активностима општинске инспекције њихов број је преполовљен. 
Нека сметлишта су трајно очишћена, има и оних на којима се смеће одлаже у кон-
тинуитету, али има и нових. Та појава углавном је била присутна у сеоским среди-
нама, а депоније су се отварале током летњих месеци када наши сународници који 
живе у белом свету дођу у завичај и отпочињу грађевинске радове. Међутим у по-
следње време све више је нових депонија у рубним деловима града. Једна од њих 
се формира у Дринској улици, која води према новом градском гробљу. Иако је реч 
о градској периферији то као да није брига појединаца који масовно одлажу шут и 
други отпадни материјал где му место није.

- Иако то није место за лагеровање смећа, тај проблем је присутан. То је још 
једна потврда да ми тешко мењамо навике, упозорава Звездан Стефановић, општин-
ски инспектор за заштиту животне средине и додаје да је на локацији у насељу “Бу-
торке “ одређен и уређен простор за одлагање те врсте отпада.Стефановић указује 
и на споразум са ЈП “Комуналац” на основу кога њихово возило долази у домаћин-
ство и бесплатно одвози отпад на ту локацију. Намера је да се очува животна сре-
дина, а томе сигурно не доприноси немаран однос појединаца-сматра Стефановић.

За несавесне грађане предвиђене су казнене одредбе, али за сада то нема 
ефекта, јер се мештани у том делу града због незамерања тешко одлучују да поде-
су пријаву против несавесних комшија. М.Р.

мАЈДАНпЕк- За петак, 23.март у Мајданпеку је заказана седница Скупшти-
не општине на којој ће се пред одборницима наћи низ одлука од значаја за функ-
ционисање појединих области у овој години, а поред осталог, Предлог одлуке о 
утврђивању Локалног акционог плана запошљавања, затим одлуке о ангажовању 
ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за про-
шлу годину, као и Предлог одлуке о измени одлуке о оснивању Фондације за локал-
ни економски развој општине. Пред одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине, као и низ одлука везано за 
одржавање стамбених зграда. На овом скупштинском заседању требало би да се до-
несе и одлука о приступању реализацији пројекта реконструкције система даљин-
ског грејања и увођења биомасе (дрвне сечке) као додатног енергента у градском 
насељу Мајданпек, а неће изостати ни одборничка питања.

 И.Ћ.

клАДОвО - Промоција првог броја часописа за књижевност, 
уметност и културу “Кључ истока” у издању „Књижевног круга Кладо-
ва“ нашла се у сфери интересовање великог броја љубитеља писа-
не речи, а међу њима било је доста младих. После девет зборника, 
пред читаоцима се појавио први број годишњака у којем су штампа-
ни прилози 43 аутора, од којих је осморо младих и којима су то први 
кораци у књижевности.

- Намера је да се отворе врата онима који се у граду, али и шире 
баве темама које на креативан начин представљају њихово ствара-
лаштво. На страницама часописа су и текстови Јована Јањића, уред-
ника Књижевних новина, Бранислава Голднера, добитника награде 
Удружења књижевника Србије за животно дело, као и аутора из Не-
готина, Вршца и Кладова.

У новом часопису на једном месту су концентрисана три кључ-
на културна садржаја- истакао је уредник Вишеслав Живановић.

Млади аутори су радове објавили у делу часописа “Први ко-
рак”, њихово време долази и зато имају несебичну подршку локалне 
самоуправе која ће финансирати издавање публикација, поручио је 
Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Промоцију програма су употпунили звуци хармонике ученика 
ОМШ “Константин Бабић” у класи Душана Новчића, њима се сонатом 
Доменика Скарлатија на хармоници придружио и Никола Балано-
вић, ученик средње уметничке школе “Стеван Мокрањац” у Неготину, 
у класи Светлане Ткаченко, док је на гитари свирао Данило Бојанић 
у класи Николе Мишића. Поезија и инструментална музика домини-
рали су у галерији градског Дома културе, захваљујући првенцу час-
писа “Кључ Истока”. М.Р.

мАЈДАНпЕк - Почетком ове недеље и у Мајданпеку су првој 
групи од 20-так, од укупно скоро пет хиљада пензионера уруче-
не прве пензионерске картице које ће убудуће користити уместо 
пензионог чека. Присутни пензионери су информисани о пред-
ностима које доноси ова новина, а чије ће праве ефекте моћи да 
осете када се, и у малим срединама попут њихове, одобравањем 
посебних попуста укључе трговине и они који се баве прометом 
услуга. И.Ћ.
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плАНИНАРИ ИЗ ЦЕлОГ РЕГИОНА У СОкОБАЊИ
СОкОБАЊА - Планинарско друштво “Оштра чука” је у оквиру 

свог прогама рада успешно организовало још једну акцију “Врмџи-
ла”, која већ пет година окупља велики број планинара, не само из 
Србије већ и ван граница наше земље. Око 700 планинара су на рас-
полагању имали две стазе, краћу дужине девет и дужу 15 километа-
ра. Обе стазе су прилагођене свим старосним категоријама тако да 
су њих могли видети планинари свих генерација. Старт обе стазе 
био је у селу Врмџа , које је и ове године било суорганизатор ове ак-
ције. Поред предивне природе и чистог ваздуха, највећа атракција 
за све учеснике је Врмашко језеро у коме по легенди живи митско 

кЊАЖЕвАЦ-У великој галерији Дома културе у Књажевцу от-
ворена је изложба ‘’Како се градио Књажевац’’. Изложене су фото-
графије, документи, алати, предмети, који подсећају на време ин-
тензивне изградње, на време када је Књажевац имао развијену 
грађевинску делатност и познате неимаре. 

Старији Књажевчани знају, а на младима је да науче и запам-
те да је цео Књажевац изграђен знањем и рукама овдашњих гради-
теља – пројектаната, инжењера, занатлија, поручено је са отварања 
изложбе ‘’Како се градио Књажевац’’: ‘’Колико је врсних грађевина-
ра живело и живи у Књажевцу, боље од свих речи говоре важни, ве-
лики и трајни објекти које су изградили овдашњи стручњаци, а који-
ма се дивимо, у које улазимо и које користимо и дан данас’’, казала 
је једна од ауторки изложбе Љиљана Михајловић. 

Својеврсни ‘’постинвестициони збор’’, у знак сећања и са по-
рукама за будућност, надахнуто и емотивно, отворила је некадашња 
директорка грађевинског предузећа ‘’Миле Јулин’’, дипломирани ин-
жењег грађевине Јасмина Ракоћевић: ‘’Сви смо ми годинама и деце-
нијама били на истом задатку – да активно учествујемо у реализацији 
визионарских циљева записаних у развојним плановима. Створити 
кров над главом, саградити пут који води до циља, регулисати оба-
ле река, мост који спаја, урбано уредити градско језгро, све су то ак-
ције које стварају нови и мењају постојећи амбијент...’’

Седамдесете и осамдесете године двадесетог века биле су пе-
риод највеће изградње Књажевца, сложио се председник општине 
Милан Ђокић: ‘’Уз захвалност за све оно што сте урадили за Књаже-
вац, могу да кажем да сте нам оставили велику обавезу – тешко је 
одржавати све ове објекте, које сте некада направили, а које сада 
баштинимо и којима се поносимо. Даћемо све од себе да и ми, и ге-
нерације које долазе, макар делимично постигнемо бар део онога 
што сте ви у своје време урадили”. 

На фотографијама, на страницама пожутелих радничких но-
вина, у старим алаткама, па и у још не отвореној флаши ‘’зидарског’’ 
пива, препознали су се некадашњи зидари, тесари, молери, посло-
вође. Неимарска традиција књажевачког краја инспирисала је и от-
варање Грађевинско - техничке школе, 1961. године, у којој се и да-
нас образују будући градитељи вароши и општине. Сви они на овој 
изложби имали су прилику да виде и чују чиме су их преци задужили.

 Љ.П.

мАЈДАНпЕк - Конкурс за XVI Међународну изложбу “Жене 
сликари” Мајданпек 2018 је продужен до данас. Центар за култу-
ру Мајданпек објавио је још почетком године конкурс за учешће 
на овогодишњој, 16. Међународној изложби „Жене сликари 2018“ 
која ће у граду под Старицом бити отворена 14. априла и трајати 
до 14. маја.

Категорије у којима заинтересоване уметнице могу слати 
радове су сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт. 
Право учешћа на овом конкурсу имају уметнице са територије 
Србије и из иностранства и то са по два рада. 

 И.Ћ.

продужен конкурс за изложбу “Жене сликари”

пРИЈАвЕ ЈОш ДАНАС

У књажевачком Дому културе отворена изложба

„кАкО СЕ ГРАДИО 
кЊАЖЕвАЦ”

биће, Врмџила, по коме акција и носи име. 
- Имали смо најаву лошег времена и можда је то утицало да 

број планинара буде мањи него прошле године, када смо оборили 
рекорд акције са преко хиљаду планинара, али ипак нас је време 
послужило и све је протекло у најбољем реду - каже Младен Антић, 
председник ПД “Оштра чука”. Хвала свима који су помогли организа-
цију акције, пре свега општини Сокобања и МЗ Врмџа, а посебна за-
хвалмост ПД “Преслаб” из Ниша које нам је одржало предавање о ле-
ковитом биљу и краћи културно-уметнички програм, додаје Антић.

На циљу, који је био подно средњовековне тврађаве “Латин 
град”, љубазни домаћини из села Врмџа су организовали ручак за 
све планинаре, традиционални планинарски пасуљ.

Поред дружења и планинарења у оквиру акције организова-
на је и хуманитарна акција “Чепенинг” која подразумева сакупљање 
чепова за куповину инвалидских колица за малишане којима је та 
помоћ потребна. На крају акције сви су добили печат стазе као пот-
врду да су успели да је савладају и отпешаче до краја, а они који су 
ове године ишли краћом, лакшом, стазом обећали су да ће наредне 
године савладати и тежу стазу од 15 километара.

 М.Б.
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„пРЕДАХ” У „мОЗАИкУ”

ЗАвОД  ЗА ЈАвНО ЗДРАвљЕ „тИмОк” ЗАЈЕЧАР/ ДРУштвО
Светски дан вода 2018. године

Уз помоћ пилот пројекта нова услуга

Генерална скупштина Уједињених нација је резолуцијом 1992. годи-
не у Рио де Жанеиру одредила 22. март као Светски дан вода, а обележава 
се од 1993. године. Све земље су позване да тај дан посвете примени пре-
порука УН и предузму конкретне кораке и активности у складу са својим 
националним интересима. Сваке године, ентитет који координира радом 
Уједињених нација о води и санитацији поставља тему за Светски дан вода 
која одговара садашњем или будућем изазову.

Данас има преко 663 милиона људи који живе без сигурног снабде-
вања водом, који проводе сате пешачећи до удаљених извора воде, суоча-
вајући се са здравственим последицама коришћења загађене воде. 

До 2050. године скоро 70% светске популације живеће у градови-
ма, за разлику од досадашњих 50%. Тренутно већина градова у земљама у 
развоју нема адекватну инфраструктуру и средства за ефикасно и одржи-
во управљање отпадним водама.

Трошкови управљања отпадним водама нису мали, али их увелико 
оправдава проистекла добробит за људско здравље, економски развој и 

очување животне средине, као и обезбеђење нових пословних могућно-
сти, првенствено у области заштите животне средине.

Како ми можемо да допринесемо прослави овогодишњег Светског 
дана вода?

Оно што свако од нас може да учини је, да, штедећи воду са слави-
на, смањи количину настале отпадне воде и тиме допринесе очувању жи-
вотне средине и здравља људи.

Дан воде сваке године обележава се новим слоганом, а ового-
дишњи слоган je „ОДГОвОР СЕ НАлАЗИ У пРИРОДИ“.

 Постављањем питања: како спречити загађење воде, односно, како 
спречити поплаве или сушу, намеће се одговор да је то у великој мери одго-
ворност људи. Антропогена свест према природи кључни је фактор у спре-
чавању загађења и заштити природног окружења.

Генерална скупштина Уједињених нација је у децембру 2016. године 
једногласно усвојила Резолуцију „Међународна декада (2018-2028) за ак-
цију - вода за одрживи развој”, чиме се додатно ојачава фокус свих учесни-
ка о значењу воде као елемента без којег не постоји живот. Посебно тре-
ба скренути пажњу на очување водних ресурса и доступност воде за пиће 
свим становницима наше планете. 

Овогодишњи мото означава правац који треба да следимо и искори-
стимо природу и њену законитост као могуће решење за многе проблеме 
везане за воду у најширем смислу. 

Очување шума, мочвара, река и њихових корита, односно спро-
вођење идеје „зелена инфраструктура”, којом желимо да сачувамо мрежу 
природних, полу-природних и зелених површина, битан је фактор за ја-
чање екосистема.

 Kористимо природу као решење!
Завод за јавно здравље „тимок“ Зајечар 

Центар за хигијену и хуману екологију

БОР-Нова услуга „Предах“ коју финанисира Општина Бор, а која ће се реа-
лизовати у склопу пилот пројекта у наредна три месеца, биће омогућена у дневном 
боравку за децу са посебним потребама „Мозаик“.

Ова услуга ће деци која су до сада у „Мозаик” - у боравила само током пре-
поднева, омогућити дужи боравак и током поподнева, као и да преспавају преко 
викенда, што ће и родитељима и старатељима пружити више слободног времена 
и другачију организацију.

-Циљ ове услуге је да родитељима олакша живот, да заштитимо те породице 
које су практично 24 часа са децом која траже посебну негу. Родитељи те деце су хе-
роји, њима треба и више енергије, и више љубави, и више времена, и боља органи-
зација и ми се зато трудимо да им, кроз овакву врсту услуге, олакшамо живот-рекао 
је Добрица Ђурић, члан Општинског већа задужен за социјалну политику и бригу 
о деци и истакао да се очекује да ова услуга од наредне године буде стално финан-
сирана из буџета општине Бор.

-Ово је пилот пројекат у трајању од три месеца којим су обухваћени сви ко-
рисници дневног боравка „Мозаик”. Пројекат подразумева два викенда спавања за 
по четири детета, као и продужени боравак понедељком, средом и петком. Ово је 
врло битна услуга која ће олакшати родитељима да могу што боље да функциони-
шу - нагласио је Саша Ђорђевић, координатор дневног боравка „Мозаик“.

Родитељи и старатељи деце корисника услуга похвалили су потезе локал-
не самоуправе у овој области, почев од персоналних асистената, личних пратиоца, 

као и увођења нове услуге предах.
-Ова услуга нам заиста значи, и нама, али првенствено деци. Ми, родитељи, 

заиста гледамо да деца све активности обављају овде. Наравно, настављамо их и 
код куће, али продужени боравак много значи и ово је заиста права ствар-рекао је 
Слободан Стојадиновић, један од родитеља.

 Текст и фото преузети са сајта општине Бор


