
****БРОЈ 288 13.04.2018.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

ЛАуРЕАтИ 
НЕвЕНА 
И ГОРАН

НЕГОтИН И КњАжЕвАЦ 
мЕђу „ГРАДОвИмА 

у фОКусу”

АЛЕКсАНДАР мИЛИКИЋ 
ПОНОвО ПРЕДсЕДНИК 

ОПШтИНЕ БОР

Одржана конститутивна седница сО Бор

ПОтПИсАН 
сПОРАзум 

О сАРАДњИ 
ИзмЕђу 

ГРАДА 
зАЈЕчАРА И 

АГРОзНАњА
СТРАНА 3 

Информисање и едукација 
пољопривредних 

произвођача

уПЛОвИО 
ПРвИ 

КРузЕР
СТРАНА 6 

Почела сезона 
у Доњем милановцу

Проглашени најбољи спортисти општине Кладово

СТРАНА 8 

Општини Неготин одобрен пројекат набавке полуконцертног клавира

СТРАНА 4 СТРАНА 3 

СТРАНА 2 

фото: општина Неготин



БРОЈ 2882

а вама, драги суграђани, из позиције не би честитао, из једног разлога, јер сам већ 
три пута учесник избора, и никада гора атмосфера није била. Ми смо ишли дрве-
ним пушкама на тенкове. И уцене, и подмићивања, и џипови су вас довели овде 
где јесте. На нама је да се изборимо ове четири године да следећи изборни циклус 
буде равноправан, па кад заиста победите, ја ћу бити први, верујте, који ће вам ис-
крено честитати. Али, овога пута ја то не могу да урадим - рекао је одборник Две-
ри Саша Станковић.

Упркос критикама опозиције, Александар Миликић је, у свом обраћању од-
борницима, нагласио да ће бити председник свих грађана, као и да ће приоритети у 
новом мандату бити решавање нагомиланих проблема у ЈКП “Топлана” и “Водовод”.

- Општина Бор у наредне четири године мора да створи један озбиљан 
привредни амбијент. На вратима нам је отварање новог рудника Чукару Пеки, де-
шава се да смо у 2018. години преузели да развијемо нову и стару индустријску зону, 
што ће нам бити циљ и задатак ка развоју привреде. На срећу или на жалост, хвала 
Влади Републике Србије и држави, која је разумела битност РТБ-а Бор. Данас ско-
ро 50 процената, ако не и више, наших суграђана зависи директно од РТБ-а, а ми 
као локална самоуправа морамо развијати и секундарну привреду и мислим да је 
то нешто што морамо радити сви заједно у овом дому. Оно што је још такође бит-
но је то да се подједнако мора наставити и са развојем града и села. Инфраструк-
турне пројекте смо у предходном периоду мање форсирали , али наредних година 
ћемо развијати водоводну мрежу у селима, и наставити оне процесе које смо по-
чели у предходном периоду -нагласио је Александар Миликић, председник општи-
не Бор и додао да се за вишедеценијско лоше пословању појединих јавних преду-
зећа мора наћи начин за дугорочно решавање тих проблема.

Биљана Сулејман из коалиције Доста је било и Двери српске је на крају сед-
нице због здравствених разлога поднела оставку на место одборника, а одборни-
цима из владајуће коалиције који су изабрани у извршне органе власти, престао је 
мандат. М.М.
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БОР-Досадашњи председник општине Бор Александар Миликић поново је 
изабран на ту функцију, одлучено је на конститутивној седници Скупштине општине 
Бор, која је одржана након спроведених редовних локалних избора, четвртог марта. 
На конститутивној седници локалног парламента за заменика председника општи-
не Бор изабран је Бранко Перић, док је тајним гласањем за председника Скупштине 
општине Бор изабран Драган Жикић, док ће његов заменик бити Милан Стојановић. 

За секретара Скупштине општине Бор једногласно је изабран Слободан 
Баџа, док ће нови чланови Општинског већа бити Славиша Фришковић, Бобан Ја-
ношевић, Љубиша Репеџић, Данијел Алексић, Добрица Ђурић, Тамара Пауновић, 
Милена Станојковић, Игор Јанковић и Срећко Здравковић.

На почетку заседања одборницима су верификовани мандати , након чега 
су положили заклетву. Од 35 одборника, колико броји Скупштина општине Бор, 24 
су из коалиције Српске напредне странке-Социјалистичке партије Србије, седам из 
коалиције “Ми или они-Уједињени за Бор”, три из коалиције Доста је било и Двери 
српске, док једног одборника има Влашка странка “Мост”.

Представници опозиције су већ на првом заседању указивали на многоброј-
не повреде пословника, али су се осврнули и на многе нерегуларности које су при-
мећене током предизборне кампање и на сам дан избора.

-Захвалио бих се и честитао колегама из опозиције на освојеним мандатима, 

КЛАДОвО - На седници локалне Скупштине која је одржана 30. марта, а на 
којој нису били присутни одборници СПС-а усвојен је други ребаланс буџета општи-
не Кладово за 2018. годину. Повећања на приходној страни општинске касе нема, 
већ се у оквиру утврђених износа спроводи прерасподела. Износ за изградњу ак-
ва-парка је преполовљен, јер је 20 од планираних 40 милиона динара опредеље-
но за друге намене.

- За накнаду одборницима и већницима и за куповину лаптопова члано-
вима локалног парламента одређен је укупан износ од 4,5 милиона динара. До-
нација за адаптацију школе у Косовској Митровици је 3 милиона динара, за изра-
ду пројектне документације и за друге услуге издвојено је по 5 милиона динара, а 
за трошкове у култури додатних милон динара, док је текућа резерва 1.420.000 ди-
нара. Месечна надокнада одборницима и већницима повећана је за по 5000 дина-
ра и сада износи 15.000 односно 20.000 динара - казао је Славиша Туфајевић, пред-
седник СО Кладово.

Одборници СПС-а нису учествовали у раду седнице СО Кладово иако су 
уредно добили позив за скупштинско заседање, казао је новинарима Славиша Ту-
фајевић, председник локалног парламента.

- Који су мотиви за ту одлуку није ми познато, иако су чланови СПС-а уче-
ствовали у раду седнице Већа и надлежних скупштинских комисија које су претхо-
диле седници локалног парламента- додао је Туфајевић.

Потез социјалиста оцењен је као неуспео ауто-гол који није пореметио 
скупштинско заседање на којем су подршку добили Извештаји о раду у 2017. годи-
ни ТОО Кладово и ЈП “Јединство”, а одборници су се позитивно изјаснили о прихва-
тању прекограничне сарадње са Румунијом у оквиру реализације шест пројеката из 
обалсти културног наслеђа, екологије, заштите животне средине и запошљавања 
и инфраструктурних услуга.

Зелено светло одборници су дали Предлогу одлуке о братимљену општине 
Кладово са општином Косовска Митровица. Том одлуком шаљемо сигнал подрш-
ке Србима који живе у јужној српској покрајини поручио је Радисав Чучулановић и 
додао да ће општина Кладово са 3 милиона динара учествовати у реконструкцији 
школске зграде површине 784 метра квадратна за чију поправку је потребно обе-
збедити укупно 17 милиона динара. У реализацији тог пројекта неће изостати ни 
донаторска средства наших пријатеља из неколико градова из нама суседне Руму-
није, поручио је са скупштинске говорнице Чучулановић. На седници СО Кладово 
подршку одборника добио је Предлог пројекта јавног приватног партнерства ре-
конструкције, рационализације и одржавања система јавне расвете у граду и у на-
сељима у општини Кладово, као и Предлог одлуке о општим правилима кућног реда 
у стамбеним и стамбено-пословним зградама на подручју општине Кладово која је 
усаглашена са одредбама Закона о становању. Подршку је добио и закључак о из-
градњи саобраћајног коридора “Исток”. М.Р.

КњАжЕвАЦ-У Књажевцу је одржана 63. седница Општинског већа. На днев-
ном реду били су планови и програми рада Црвеног крста и Завичајног музеја, као и 
извештај о раду Дома културе у протеклој години. Већници су се бавили и решењем 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни ин-
терес у области информисања.

Како ће Црвени крст радити у 2018. години већнике је на 63. седници 
Општинског већа у Књажевцу обавестио Слободан Радојичић, секретар ове орга-
низације у Књажевцу. Радојичић је рекао да ће у овој години бити новина код здрав-
ствено – превентивне делатности и закона о трансфузиологији, односно о добро-
вољном давању крви.

Пажњу чланова Већа изазвао је и предлог о суфинансирању медијских проје-
ката у овој години, а након завршеног конкурса, те предлог решења о расподели 
средстава. Конкурс је трајао до 14. фебруара, а о поднетим пројектима одлучивала је 
комисија у којој су већину чинили чланови новинарских удружења. Од 35 поднетих 
предлога пројеката, финансираће се њих 16. Одлука о додели средстава објавље-
на је на званичном сајту општине Књажевац.

На седници Општинског већа прихваћен је и извештај о раду Дома културе, 
а како је нагласио председник општине Милан Ђокић, четири милиона динара, које 
је кроз пројекат ‘’Књажева варош, мала Венеција на Тимоку’’, определило Министар-
ство културе и информисања, биће употребљено за санацију крова ове установе.

 Љ.П.



БРОЈ 288 3ДРуШтвО

ПОтПИсАН сПОРАзум О сАРАДњИ ИзмЕђу 
ГРАДА зАЈЕчАРА И АГРОзНАњА

Општини Неготин одобрен пројекат набавке 
полуконцертног клавира

НЕГОтИН И КњАжЕвАЦ 
мЕђу „ГРАДОвИмА 

у фОКусу” за унапређење пољопривредне производње

ПОтПИсАН сПОРАзум О 
сАРАДњИ сА „АГРОзНАњЕм“

Информисање и едукација пољопривредних произвођача

зАЈЕчАР - У Зајечару је потписан Споразум о сарадњи између града 
Зајечара и Пољопривредно стручне службе Агрознање.

Циљ споразума је да се пољопривредним произвођачима на под-
ручју града Зајечара пруже што бољи услови за обављање пољопривред-
не производње.

Према речима градоначелника Зајечара Бошка Ничића, град ће учи-
нити све како би пољопривредни произвођачи могли пристојно да живе.

-Циљ овог споразума је да ми са наше стране омогућимо све оно 
што је неопходно како би фирма Агрознање која упошљава велики број 
стручњака из области пољопривреде, пружала што боље услуге пољо-
привредницима, и како би, не тако мало средства града била паметно и уз 
употребу нових технологија искоришћена од стране оних људи који конку-
ришу, али и оних који имају сопствена средства, и то кроз разне предавања, 
обуке, праћења производње пољопривредних произвођача. Трудићемо 
се да што већи број стручњака буде укључен, да ширимо ове активности, 
да наши вредни произвођачи, они који су остали у 42 села заиста могу од 
свог рада пристојно да живе, да им се укаже на то где је зарада, да они који 
желе да раде имају и неопходна најсавременија средства, истакaо је Ничић.

Пољопривредно стручна служба Агрознање на подручју града Заје-
чара обавља већ дужи низ година ове послове за Министарство пољо-
привреде.

-Сврха овог споразума је да што већи број пољопривредних произ-
вођача буде укључен, да буде упознат са мерама како Министарства, тако 

НЕГОтИН - На конкурсу „Градови у фокусу 2018“, који је расписало 
Министарство културе и информисања, општини Неготин са пет милиона 
динара одобрен је пројекат ,,Побољшање услова за неговање традиција у 
култури“. Реч је о пројекту, уз могућност надоградње, којим ће бити купљен 
полуконцертни клавир за потребе Дома културе “Стеван Мокрањац” у Не-
готину.

Набавка полуконцертног клавира, очекује се, допринеће развоју 
културног живота Неготина и пружити могућност наступа еминентних до-
маћих и иностраних извођача.

-Набавка новог клавира омогућиће гостовање водећих домаћих и 
иностраних пијаниста и камерних музичара данашњице на фестивалу „Мо-
крањчеви дани“, који се својом репутацијом већ профилисао као интерна-
ционални фестивал– рекао је Владимир Величковић, председник општине 
Неготин, који је у Клубу посланика у Београду присуствовао проглашењу 
резултата овог конкурса.

Постојећи клавир у неготинском Дому културе, додао је први чо-
век Неготина, претрпео је бројне репарације па ће набавка новог инстру-
мента омогућити наступ многим афирмисаним уметницима на Мокрањче-
вом фестивалу.

Иначе, Министарство културе и информисања је у оквиру конкурса 
“Градови у фокусу” подржало 22 пројекта, од укупно 75 колико их је стиг-
ло на овај конкурс. Вредност свих одобрених пројеката је 150 милиона ди-
нара, а Неготин и Књажевац су једине општине из Тимочке Крајине које су 
добиле пројекте.

Са четири милиона динара подржан је пројекат општине Књажевац 
„Књажевац варош, мала Венеција на Тимоку”. С.М.Ј.

БОЉЕвАЦ - Председник општине Бољевац Небојша Марјановић и 
директорка Саветодавне стручне службе „Агрознање“, Славица Џелатовић, 
потписали су Споразум о сарадњи у циљу унапређења пољопривредне 
производње на подручју општине. 

- Агрознање као овлашћена саветодавна институција од стране Ми-
нистарства пољопривреде на подручју Бољевца је присутна већ низ годи-
на, пружа нашим пољопривредницима драгоцене савете и упутства, а ми 
као локална самоуправа ћемо обезбедизи сву неопходну техничку подрш-
ку за реализацију едукација и бројних радионица из ове области, истакао 
је Небојша Марјановић. 

Стручњаци Агрознања већ низ година су присутни на бољевачком 
терену и спремни су за сваку врсту стручне помоћи произвођачима.

– Изузетно смо задовољни досадашњом сарадњом са локалном са-
моуправом у Бољевцу и трудићемо се да у наредном периоду она буде 
још садржајнија. Наставићемо са организовањем стручних радионица из 
свих области производње, заштите биља, правилног коришћења хемијских 
средстава и свих осталих тема које се наметну од стране произвођача, каже 
Славица Џелатовић, директорка Агрознања. 

Осим конкретних савета из области ратарске, сточарске, воћарске 
и производње поврћа, пољопривредници добијају и све информације ве-
зане за законске прописе и могућности за добијање субвенција из локал-
них, државних и ИПАРД фондова.   М.Г.

и Градске управе и да те мере приближимо што већем броју произвођача, 
да имамо што већи број корисника и да, као што је градоначелник рекао, 
имамо озбиљне произвођаче који су се дефинисали ка одређеној произ-
водњи и да са мало већим и озбиљнијим произвођачима који се баве ин-
тензивном пољопривредном производњом можемо да развијамо и све 
остале капацитете које би пратиле прераду тих производа на газдинству. 
Пољопривредни произвођачи морају да знају да је неопходно да се стал-
но едукују, да морају да питају стално које су то новине и да пре било које 
инвестиције увек прво провере који су то услови и критеријуми за конкурс. 
Прво треба да се информишу око тога где треба да инвестирају, па тек онда 
да крену у инвестицију, а не да инвестирају, па да дођу да траже модел и на-
чин да остваре те подстицаје, закључила је Џелатовић.

Како је приликом потписивања споразума речено, пољопривредни 
произвођачи морају стално да се информишу о новинама, подстицајима, 
а не да прво инвестирају у одређену делатност, па онда дођу и траже мо-
дел како да остваре одређене бенефите.

 Текст и фото преузети са сајта града Зајечара

фото: општина Неготин
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ОтвОРЕН ЦЕНтАР зА РАНО 
ОтКРИвАњЕ ПОстуРАЛНИх 

ПОРЕмЕЋАЈА

ЛАуРЕАтИ НЕвЕНА И ГОРАН
Проглашени најбољи спортисти општине Кладово

Јединствена установа у КњажевцуКЛАДОвО - Кошаркаш „Ђердапа” Горан Петровић и одбојкашица „Ђердапа” 
Невена Марков најбољи су спортисти у општини Кладово за 2017. годину. Они су 
добили подршку жирија у 52. анкети Спортског савеза који је после једногодишње 
паузе поново изабрао лауреате. Реч је о младим спортистима којима ће награда 
бити подстрек више у наставку каријере.

- Кошарку тренирам више од 15 година,али нисам очекивао признање које 
импонује и обавезује. Хвала свима који су препознали моје ангажовање- казао је 
Петровић.

Одлука жирија изненадила је и одбојкашицу Невену Марков ученицу треће 
године СШ “Свети Сава “ у тој подунавској општини.

- Хвала жирију, хвала и мојим клупским другарицама без чије подршке не 
би стигла да значајног признања-нагласила је Марков.

На спортском дружењу у градском Дому културе признања су уручена Бојану 
Солдатовићу навреднијем спортском раднику, Страхињи Сејмњановићу (СТК „Ђер-
дап”) и Драгани Ђуровић (ЖРК „Ђердап”) спортском пару године у категорији наде, 
Радету Томић (КСР „Дунав”) најбољем тренеру. Признање намењено најуспешнијем 
наставнику физичке културе отишло је у руке професора Богосава Ђурђановића. 
Епитет најбољег спортског колектива понео је СТК “Ђердап”док је фудбалски клуб 
“Ловћен “ најбољи у категорији клубова из месних заједница. Јубиларне награде 
припале су ОСР”Шаран” из Брзе Паланке за 60 и фудбалском клубу “Кладушница” 
за 70 година успешног рада. Признања и плакете су уручили Радисав Чучулановић, 
председник општине Кладово, Зоран Николић, председник ССОК, Славиша Туфаје-
вић, председник СО Кладово. Жири спортског савеза препознао је резултате кла-
довских такмичара, а на свечаности приређеној у част спорта и спортиста најзадо-
вољнији су били спортски ентузијасти.

- После једногодишње паузе уз подршку локалне самоуправе која редовно 
сервисира потребе клубова наставили смо традицију која је установљена пре више 
од пола века. Кладовски спортисти су амбасадори нашег краја и зато заслужују да 

признања добију они чији су резултати обележили претходну годину - истакао је 
Борко Туфајевић, генерални секретар ССОК.

 М.Р.

ПРИзНАњЕ НОвИНАРу „тИмОчКИх”
Специјално признање Спортског савеза општине Кладово за дугогодишњи 

рад и афирмацију спорта добио је Милан Ружојевић, новинар ТВ Кладово и допис-
ник Спортског журнала и недељника “Тимочке” из града на Дунаву. Као хроничар 
дешавања у том граду Ружојевић више од три деценије правовремено извештава 
јавност о победама и поразима кладовских клубова, објективно и тачно, јер је себе, 
како наводи, уградио у спорт.

КњАжЕвАЦ - У Књажевцу је почео са радом Центар за рано откри-
вање постуралних поремећаја код деце, односно деформитета кичменог 
стуба. Отварању су присуствовали Божидар Маљковић, председник Олим-
пијског комитета Србије и Драган Радовановић, председник Здравствене 
комисије Олимпијског комитета. 

Пресецањем врпце, у Књажевцу је означен почетак рада установе, 
јединствене на Балкану, у којој ће се радити на раном откривању дефор-
митета кичменог стуба, пре свега код деце. Лабораторија за превенцију по-
стуралних поремећаја више је него потребна како би се спречиле после-
дице које на здравље младих имају наслеђе и лоше навике, каже професор 
Драган Радовановић, председник Здравствене комисије Олимпијског ко-
митета Србије.

‘’Данас су сви који прате спорт сведоци великог броја смртних исхо-
да, напрасних смрти у току спорта. Један од главних разлога за такве ства-
ри је изостанак превентиве. Оваква јединствена установа, која је овде от-
ворена са опремом која не постоји у Србији, треба да представља нуклеус 
да се такве установе направе на више места.’’

Општина Књажевац ће сада моћи да контролише здравље све своје 
деце, али се председник општине Милан Ђокић и председник Олимпијског 
комитета Божидар Маљковић слажу да овај центар треба што пре да се нађе 
у мрежи установа од националног значаја.

‘’Општина Књажевац ће сву своју децу моћи да подвргне мерењима, 
али значај и капацитети овог центра далеко превазилазе интересе општи-
не Књажевац. Ово је једини апарат на Балкану и била би штета да уколико 
општине из Тимочке Крајине и читаве Србије не би искористиле могућност 
да подвргну децу прегледима’’, казао је Ђокић.

‘’Олимпијски комитет ће стати иза ове установе. Предложићу на-
шим спортистима, почев од своје ћерке, да дође овде са кошаркашица-
ма. Предложићу то и Предрагу Даниловићу и осталим спортистима,’’ ре-
као је Маљковић.

Дијагностички центар отворен је средствима Европске уније, кроз 
прекогранични пројекат, реализован у сарадњи са Видином у Бугарској. 
Први прегледи деце већ су заказани, истиче др Микица Видојевић, пред-
седник Спортског савеза.

‘’Пројекат је урађен са општином Видин, вредан је 600.000 евра (пола 
– пола). Сва деца прегледаће се бесплатно. Примера ради, овакви прегле-
ди у Немачкој коштају 500 евра. Већ имамо заказане прегледе са Основ-
ном школом ‘’Каплар’’. Задатак нам је да у првих месец дана прегледамо 
1000 деце.’’

Могућности Дијагностичког центра званицама из Републике, спорти-
стима и спортским радницима, представљени су у Друштвеном клубу Дома 
културе. Како се чуло, са децом ће радити специјалисти спортске медици-
не, професори који се баве корективном гимнатиском и стручњаци за био-
механику. Љ.П. 
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усКРШњИ ДАНИ 
фОЛКЛОРA

мЛАДИ чувАЈу БАШтИНу

АПЛАузИ И сАЛвЕ 
смЕхА у ДОму КуЛтуРЕ

Глумци „звездара театра” одушевили Кладовљане

На васкршњи понедељак

Одржан 10. фестивал влашке музике „Гергина 2018“

 НЕГОтИН - Млади саксофониста Далибор Пандуревић из Великог Ја-
сикова код Зајечара, ученик Техничке школе, добитник је специјалног при-
знања јубиларног десетог Фестивала влашке музике „Гергина“, која носи 
име крајинског Паганинија, виолинисте Божидара Јануцића. Младом умет-
нику који саксофон свира већ шест година припала је и новчана награда у 
висини од 15.000 динара.

Победник у категорији вокалних солиста је Данијел Бароновић из 
Душановца код Неготина, док је титулу најбољег инструменталисте поне-
ла Ирена Марић из Осанице код Жагубице, виртуоз на фрули. Њима је при-
пала и новчана награда у висини од по 10.000 динара. Иначе, фестивал је 
окупио двадесетак извођача из Србије, Бугарске и Румуније, које је пратио 
оркестар Бобана Пецића.

Стручни жири, који је заседао у саставу: професор др Димитрије Го-
лемовић, етномуиколог и композитор, Маја Стојановић, професор клави-
ра у Уметничкој школи “Стеван Мокрањац” у Неготину, Марија Витас, етно-
музиколог и уредник и музички критичар другог програма Радио Београда, 
саксофониста Жива Динуловић и трубач Драган Његушић, одлучили су се 
да од ове године уруче и награду “Чувар баштине на влашком језику”, на-
мењену извођачима ван Србије. Први добитник те награде је млада вокал-

КЛАДОвО - Одушевљени Кладовљани, љубитељи позоришта са сце-
не градског Дома културе дуготрајним аплаузом испратили су актере пред-
ставе “Сокин и Босина”.Представа на духовит начин представља проблеме 
који настају у породичном окружењу када прије реше да деци дају саве-
те,како би оствариле њихове животне потребе. И то је све у реду када не 
морате да их гледате сваког дана, али ако реше да вас посете...

- Тад настају хаос и бројни проблеми који се уз низ перипетија ре-
шавају на духовит и ведра начин уз доста смеха.То је комад о нашем сва-
кодневном животу и брачним несугласицама које желе да изгладе таште и 
свекрве.Ми смо део те приче коју уз одличну конекцију пласирамо гледа-
оцима-објаснио је Милош Ђорђевић, глумац у представи.

Комад који већ дуже време завређује пажњу јавности је сјајна коме-
дија која повезује традицију и савременост, породична је прича заснова-
на на жељама, надама, сукобима и очекивањима. У ствари то је прича о на-
шим наравима у којој нема исмејавања, јер нас приказује онаквим какви 
јесмо, са пуно вердине и хумора. У представи која је и у граду на Дунаву за-
смејавала и радовала публику још играју глумци „Звездара театра” Љиљана 
Благојевић, Калина Ковачевић, Весна Станковић и која је у новембру про-
шле године доживела 150. извођење увек пред препуном салом уз бурне 
аплаузе и салве смеха.

- Играмо свуда по свету пред нашим људима којима доносимо део за-
вичаја и наших нарави. Сваки тренутак у позоришту је празник свеједно да 
ли сте у публици или на сцени. А овакви датуми су празник над празницима, 
црвено слово у нашем позоришном и животном календару 150 пута! Играли 
смо у Канади, Аустралији, Европи ускоро крећемо у Америку. Увек уз под-
ршку задовољне публике. Тако и убудуће - изјавила је Љиљана Благојевић.

Сјајан глумачки тим који је на крају представе три пута излазио на 
бис и огромна енергија ове представе допринели су да ликови таште и све-
крве, мудре снаје и скромног зета, иако виђени ту свуда око нас, у коме-
дији изгледају чак зачуђујуће ново, а публика је са интересовањем ишче-
кивала расплет њихове компликоване ситуације.То задовољство подарио 
им је кладовски Центар за културу. М.Р.

ЦРНАЈКА - У Црнајки, селу подно Дели Јована, у понедељак, 9. апри-
ла, одржани су традиционални 17. по реду „Ускршњи дани фолклора”. Мани-
фестација која негује лепе ускршње и обичаје овога краја, али и фолклор и 
народно стваралаштво окупила је седам фолклорних група из Србије и Ру-
муније, на задовољство бројних мештана и још бројнијих њихових гостију.

“Ускршњим данима фолклора” који се одржавају у организацији Мес-
не заједнице и Културно уметничког друштва из Црнајке почео је низ слич-
них манифестација будући да готово сва села општине Мајданпек под ње-
ним покровитељством негују сличне приредбе и традицију.

У Црнајки су се побринули да на најбољи начин протекну спортска 
и такмичења у старим заборављеним пастирским играма и надигравању, 
као и фолклорни наступи након дефилеа селом, али су учесницима омо-
гућили и да боље упознају знаменитости општине Мајданпек.  И.Ћ.

на солисткиња Лора Асенова из Брегова у Бугарској.
- Спрега младости и традиције је владала на овој сцени вечерас. Ово 

је био празник песме и свирке и ја могу са задовољством да кажем да смо 
јако тешко донели одлуку. Сви су победници, али су се неки и издвојили. 
Увели смо награду за чуваре баштине ван граница Србије, за коју очекује-
мо да ће заживети и касније и да ће се раслојити. Џабе вама да певате код 
куће, ако то не покажете даље, а још кад неко дође са стране, па отпева ту 
песму која је и ваша и његова, ви онда у ствари схватите да музика нема 
границе- образложио је ову одлуку председник жирија професор др Ди-
митрије Големовић.

Фестивалски програм су својим наступом употпунили Хор “Вивак 
2015” под управом Драгане Симоновић Мариновић, Културно уметничко 
друштво “Ђидо” из борског Брестовца, као и Омладински народни оркестар 
са солистима Маријом Вучковић, Бобаном Јаношевићем, Биљаном Петко-
вић и Весном Димић.

У оквиру фестивала отворена је и изложба народних ношњи из ко-
лекције Верице Тодоровић из Кобишнице, као и изложба слика “Савремена 
влашка уметност”, на којој су изложена дела Драгољуба Стајковића, Недима 
Хаџиахметовића, Силвије Богић, Драгане Јаћимовић, Душана Стефановића, 
Душанке Ботуњац и Милоја Димиресковића. Промовисан је и компакт диск 
са најлепшим влашким дуетима, ДВД издање „Лепоте Крајине и Хомоља“ и 
влашко-српско-немачки приручник “Да се разумемо”, ауторски пројекат др 
Синише Челојевића, Елизабете Дајић и Снежане Челојевић.

 С.М.Ј.
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стигло првих десет картица

ИзДАтА ДОзвОЛА зА 
ИзГРАДњу НИсКОПА НА 

ПРОЈЕКту „чуКАРу ПЕКИ”

ПОДЕЛА ПЕНзИОНЕРсКИх 
КАРтИЦА у сОКОБАњИ

БОР - Министарство рударства и енергетике Републике Србије изда-
ло је дозволу за изградњу истражног нископа на пројекту “Чукару Пеки” код 
Бора, рударској компанији “Ракита експлорејшн Бор” која је у власништву 
канадске рударске компанијеа “Невсун Рисорсиз” (Nevsun Resources), са-
општила је та компанија.

Невсун спроводи геолошка истраживања у оквиру горње зоне 
пројекта Тимок на простору села Брестовац и Метовница у околини Бора.

“У протеклих неколико месеци смо на основу успешне сарадње са 
Министарством рударства и енергетике и другим надлежним државним ин-
ституцијама успели да остваримо веома битан циљ за даљи развој горње 
зоне пројекта Тимок”, рекао је директор компаније Nevsun Resources, Пе-
тер Кукиелски.

Он је додао да је израда претходне студије оправданости у скла-
ду са планом те компаније, и да ће бити објављена крајем првог кварта-
ла ове године.

“Након тога ће се приступити детаљнијој разради саме студије из-
водљивости”, рекао је Кукиелски, уз захвалност свим надлежним државним 
и локалним органима у Републици Србији за, како је рекао “континуирану 
подршку за даљи развој пројекта”.

Како је саопштио Невсун, након добијања дозволе за извођење ру-
дарских радова на истраживању минералних сировина, следе припремни 
радови на избору извођача радова, а затим и изградња истражног нископа.

Наводи се да се очекивани период за реализацију рударских радо-
ва при истраживању минералних сировина горње зоне пројекта Тимок 
предвиђа у наредне две године.

Процењује се да ће у наредне 2 године за изградњу пратећих рудар-
ских капацитета бити потребе за ангажовањем око 1.200 радника, док ће 
током експлоатације бити запсолено око 600 људи.

сОКОБАњА - У Сокобањи је почела подела сениорских карти-
ца пензионерима који имају пребивалиште на територији општине. 
Представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање и представници локалне самоуправе поделили су првих де-
сет сениорских картица. 

Према речима председника општине Сокобања, Исидора Кр-
стића, акција поделе картица коју је организовало Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ће бити наставље-
на до краја године док сви пензионери из Сокобање не добију своју 
сениорску картицу. Пензионерима који су, из било ког разлога спре-
чени да лично преузму картицу, ПИО фонд и локална самоуправа ће 
исте доставити на њихове кућне адресе. 

Сениорске или пензионерске картице фонда ПИО намењене 
су свим пензионерима, без обзира коју врсту пензије користе, од-
носно да ли су старосни, породични или инвалидски пензионери, 
без обзира колика им је пензија, односно где им је пребивалиште. 
Ове картице су документ који омогућује пензионерима да докажу 
статус пензионера, а да при том не морају да показују чек од пен-
зије или решење о оствареном праву. Картицама се не укидају пен-
зијски чекови , односно извештај о пензији , који ће пензионери и 
даље добијати. М.Б.

ДОњИ мИЛАНОвАЦ- У недељу, 8.априла Доњи Милановац је 
угостио туристе са првог крузера, брод хотела “С.С.Беатрице” који је прак-
тично отворио сезону у овој малој ђердапској вароши. Од ове сезоне, вели-
ки страни путнички бродови пристајаће и на пристаниште Голубачке тврђа-
ве, па ће тако изблиза добити прилику за упознавање правих ђердапских 
бисера, Лепенског вира, Голубачког града, богатство Националног парка и 
специфичности овог поднебља.

На пловидбу Дунавом из године у годину креће све већи број људи 
са свих континената па је тако са “С.С.Беатрице” и путовање које је почело 
у Будимпешти, у Доњи Милановац стиго 160 туриста из Америке, Мексика, 
Малезије, а са њима и 60 чланова посаде. Они нису пропустили прилику 
да обиђу како сам град, тако и Лепенски Вир, али и продајну изложбу руч-
них радова и домаћих пића.

За ову годину најављено је пристајање више од стотине бродова који 
ће у Доњи Милановац довести 20-так хиљада туриста.

 И.Ћ.

мАЈДАНПЕК - Са циљем да се смање ризици у ванредним 
ситуацијама и становништво кроз волонтерски рад укључи за 
заједничко спровођење превентивног рада у таквим прилика-
ма, општина Мајданпек, односно, Месна заједница Мосна са ру-
мунском општином Шишешти реализује 844 хиљаде евра вредан 
пројекат из програма ИПА-2 прекограничне сарадње Србија – Ру-
мунија.

Пројекат “Ефикасност управљања у ванредним ситуација-
ма”, општини Мајданпек ће омогућити да у Мосни добије објекат 
Центра за управљање у ванредним ситуацијама и вредну опре-
му, а ново ватрогасно возило вредно 154 хиљаде евра је већ стиг-
ло. То је цистерна са бацачем пене до 50 метара и резервоарима 
од три и 3,3 хиљаде литара за воду, односно пену, а намењена је 
за гашење шумских пожара и електричних водова. Рок трајања 
пројекта је 20 месеци, односно, до краја ове године до када би 
Дом културе у Мосни требало да буде потпуно реконструисан и 
тако постане Центар за управљање у ванредним ситуацијама. Ина-
че, поред набавке цистерне, предвиђено је и опремање објекта 
потребном опремом, као и опрема за 10 ватрогасних волонтера

У овом пројекту партнер, општина Шишешти, учествује са 
319, а Месна заједница Мосна и локална самоуправа, општина 
Мајданпек са 525 хиљада евра. И.Ћ.

Реализација програма прекограничне сарадње 
србија – Румунија

стИГЛА ЦИстЕРНА

Почела сезона у Доњем милановцу

уПЛОвИО ПРвИ КРузЕР

Подршка за даљи развој пројекта
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ветерани Црвене звезде увеличали 85 година постојања кладовског „ђердапа”

РЕвИЈА АсОвА ПОРЕД ДуНАвА
КЛАДОвО - У оквиру обележавања 85 година рада ФК „Ђердап” и девет де-

ценија од почетка играња фудбала у граду на Дунаву ветерани зонаша из Кладо-
ва одиграли су ревијалну утакмицу са “вршњацима” из Београдске Црвене звезде. 
Екипе су на терену предводили некадашњи асови капитени  Сладоје Билав и Влади-
мир Петровић  Пижон, док је са домаће клупе командовао тренер  Петар Тихојевић 
, а са гостујуће Јован Куле Аћимовић  и Милош Шестић. Некадашњи асови марши-
рали су поред Дунава, а “црвено-бели” су се гледаоцима представили атрактивном 
и ефикасном игром јер су победили 4:0 . Напад Београђана у којем је блистао Тин-
тор, јер је постигао „хет-трик“ у стрелце се уписао и Бурсаћ, предводио је Радисав 
Чучулановић, председник општине Кладово.

- Остварио ми се дечачки сан да обучем “црвено-бели” дрес и да за Звезду 
одиграм неки део утакмице макар и у позним годинама. Хвала Београђанима што 
су улепшали фудбалски дан у нашем граду упркос јаком ветру- казао је први човек 
те подунавске општине.

Фудбалски времеплов сведочи да је прво игралиште  направљено  у Кла-
дову 1928. године  на месту “Бара”  где је данас лоциран спортски центар “Језеро”. 
Хроничари су забележили да је пре 90 година  прву фудбалску лопту  донео Олег 
Ђерманов избеглица руског порекла. Пет година касније , 20. новембра 1932. тргов-
ци и занатлије основали су клуб којем дадоше име Ђердап по клисури кроз коју се 
пробија Дунав велика река која је хранила бројне породице тежака који су волели 
фудбал. Времена и државе су се мењали, клуб је опстајао звао се Венеција и Омла-
динац, па поново Ђердап. На стадиону поред Дунава марширале су бројне генера-
ције асова, најупечатливији утисак оставили су Ђорђе Недељковић- Мали Гаја којег 
је својевремено легендарни тренер Вујадин Бошков одвео у новосадску Војводину, 
док је Иван Младеновић био перјаница нишког Радничког на фудбалским терени-
ма велике Југославије, на прволигашкој сцени  играли су Зоран Илијевић (Раднич-
ки Ниш) и Горан Матовић (Бежанија, Сутјеска, Зета). Рекордер по броју одиграних 
утакмица је Радоје Ђуровић (630), а много више су могли Ратомир Лилић, Петар Сан-
дуловић и Саша Димитријевић.

Фудбалска историја памти да је први председник „Ђердапа” био Драгољуб 
Ташић, чувени трговац из Кладова који је купио прве дресове беле боје, шивени су у 
Раденичкој  кројачкој школи у Кладову. Следећа гарнитуре била је жуто-плаве боје, 
а купљена је у румунском граду Турну Северину. Прво званично такмичење „Ђердап” 
је започео почетком педесетих година прошлог века у Неготинском подсавезу,пут 
до Нишке зоне (1967.) био је трновит, али се ту није стало, јер је 1977. године ис-
пуњен највећи сан пласманом у Српску лигу.  На стадиону поред Дунава гостовали 

КЛАДОвО - Мир почиње од мене -слоган је овогодишње Трке мира најдуже 
штафетне трке на свету, чији ће учесници на свом путу кроз Србију 19. маја у пола 
један стићи у Кладово. Ако можемо да трчимо заједно у миру и хармонији онда мо-
жемо да живимо заједно у миру и пријатељству, једна је од порука приредбе у којој 
је до сада више од милион људи у свету држало бакљу мира - објаснио је Предраг 
Кнежевић, директор трке Мира за Србију.

Трку мира су и ове године у нашој земљи подржали Народна скупштина Ср-
бије и Национални Олимпијски комитет, али и општина Кладово.

- Кладово је град отвореног срца и заслужено се нашао на маршути учесни-
цима трке из целог света.То ја наша порука у којој се залажемо за мир и слогу међу 
људима и народима. Поводом трке мира у градској школи биће расписан ликовни 
конкурс за основце - казао Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Учесници трке из Кладова пут настављају 19. маја ка румунском граду Дро-
бета Турну Северин, а на крајње одредиште у Лисабон у Португалу требало би да 
стигну 8. октобра. М.Р.

КњАжЕвАЦ - Институт за проучавање савреме историје и Народна Библио-
тека ‘’Његош’’ потписали су протокол о сарадњи на размени публикација, на пројек-
тима истраживања и објављивања грађе из историје књажевачког краја. Госте из 
Института примио је и председник општине Књажевац Милан Ђокић.

Протокол су потписали др Момчило Павловић, директор Института и Вла-
дана Стојадиновић, директорка Библиотеке.

‘’Ваша библиотека је привилегована, јер овакве споразуме потписујемо, 
углавном са музејима и архивима,’’ казао је Момчило Павловић.

‘’Библиотека већ десетак година настоји да привуче што већи број научника 
у овај крај. Наша издавачка продукција усмерена је све више на научно – популар-
не публикације, а ово је још један протокол о сарадњи са значајном институцијом’’, 
нагласила је Владана Стојадиновић.

До сарадње две важне иституције науке и културе дошло је посредством 
Бранислава Ранђеловића, директора Завода за вредновање квалитета образовања 
и васпитања, иначе Књажевчанина: ‘’Ја сам овде у улози посредника, особа која са-
рађује и са институтом и са школама и са библиотекама. Квалитет образовања и ва-
спитања биће бољи ако школе буду боље, деца у школама ће имати боље услове 
ако библиотеке на прави начин пружају подршку’’.

Будућа сарадња са Институтом за савремену историју била је тема састанка 
др Павловића и председника књажевачке општине Милана Ђокића.

‘’Свакако је за Књажевчане, нарочито за наше младе суграђане, важна про-
моција науке и сарадња са научним институцијама. Желимо да, као и до сада, наша 
деца буду добри ђаци,’’ рекао је Ђокић

Књажевачка библиотека и општина Књажевац добили су на поклон књиге 
из савремене историје Србије, и овога краја. Љ. П.

су  и бодове остављали Мачва, Чукарички, Земун, Нови Пазар...Ту генерацију пред-
водио је Сладоје Билав легендарно лево крило за којег је 1. Јула 1976. године Сло-
бодан Ћосић чувени генерални секретар “црвено-белих” затражио “ ..сва потребна 
документа за његову регистрацију за  Црвену звезду …” уз обштећење од 50.000 ди-
нара што је било у складу са тадашњим прописима ФСЈ, али су то у клубу прећутали.

-Такво је тад било време, жао ми је што нисам добио прилику да понесем 
“црвено-бели дрес” иако навијам за Партизан, али ми није жао што сам остао у Кла-
дову у граду у којем сам за две деценије играња за Ђердап стекао фудбалско име-го-
вори Сладоје Билав.

Дрес Ђердапа носиле су бројне генерације Кладовчана играјући у опанци-
ма,гумењацима,ципелама, цокулама, а тек касније у патикама и копачкама.Нема 
више “Баре” игралишта на којем је 1935. године одиграна прва ноћна утакмица, а 
као расвета служиле су бакље око терена, заборавило се и име Венеција по сећању  
на честе поплаве јер се на игралиште Дунав изливао. Тако је било некада, а онда је 
дошао дан да богату историју увеличају ветерани Црвене звезде.

- За Кладово ме вежу лепе и бројне успомене, јер овде имам доста прија-
теља. Играмо утакмице од априла до октобра свуда где нас зову у нашој земљи, 
али и у иностранству. Скоро смо били у Бечу и поново се спремамо за пут у главни 
град Аустрије - казао је Владимир Петровић Пижон капитен “црвено-белих” вете-
рана, које је после обиласка хидроелектране “Ђердап 1” у сали за састанке у згра-
ди Општинске управе дочекао Радисав Чучулановић, председник општине Кладо-
во. После фудбалског, дружење ветерана настављено је у хотелу „Аквастар“ у којем 
је ипак неизвесније било треће полувреме. М.Р.

ЛОПтАЛИ сЕ И сА туРЦИмА
Након оснивања Ђердап је најпре  утакмице играо са румунским клубови-

ма из Оршаве и Турну Северина, па тек онда  са комшијама из Неготина, Доњег Ми-
лановца, Зајечара и Мајданпека. Кладовчани су играли и са Турцима на острву Ада 
Кале до којег су стизали у чамцима преко дунавских таласа.

Град на Дунаву укључио се у најдужу штафетну трку на свету

тРКА мИРА у 
КЛАДОву 19. мАЈА

Промоција Народне Библиотеке „његош’’

ПОтПИсАН ПРОтОКОЛ 
сАРАДњЕ сА ИНстИтутОм 
зА сАвРЕмЕНу ИстОРИЈу
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уНИвЕРзАЛНА ПОКРИвЕНОст 
зДРАвствЕНОм зАШтИтОм: ДОстуПНА И 
ПРИстуПАчНА свИмА „зДРАвЉЕ зА свЕ”

зАвОД  зА ЈАвНО зДРАвЉЕ „тИмОК” зАЈЕчАР

Институт за јавно здравље Србије „Др Ми-
лан Јовановић Батут”, уз подршку Министарства 
здравља Републике Србије и Светске здравствене 
организације (СЗО) – Канцеларије за Србију, сваке 
године обележава 7. април, Светски дан здравља, 
као један од значајних датума из Календара јавног 
здравља. Ове године Светски дан здравља посвећен 
је доступности здравственој заштити и обележава 
се под слоганом „Здравље за све”. Ове године обе-
лежава се и јубиларних 70 година од иницијативе и 
првог обележавања овог важног датума од стране 
СЗО. Слоган „Здравље за све” овогодишње кампање 
је уједно седамдесетогодишња визија СЗО.

 зашто је важна универзална доступност 
здравственој заштити

Здравствена заштита је организована и 
свеобухватна делатност друштва чији је основ-
ни циљ остварење највишег могућег нивоа очу-
вања здравља грађана. Здравствена заштита обух-
вата спровођење мера за очување и унапређење 
здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано 
откривање болести, повреда и других поремећаја 
здравља и благовремено и ефикасно лечење и ре-
хабилитацију.

У оквиру друштвене бриге за здравље обе-
збеђује се здравствена заштита која обухвата:

1) очување и унапређење здравља, откривање 
и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, 
стицање знања и навика о здравом начину живота;

2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;
3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехаби-

литацију оболелих и повређених;
4) информације које су становништву или појединцу потреб-

не за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.
Здравствену заштиту у Републици Србији становништво 

остварује преко здравственог осигурања које постоји као обавез-
но и добровољно здравствено осигурање. Обавезно здравствено 
осигурање је здравствено осигурање којим се запосленима и дру-
гим грађанима обухваћеним обавезним здравственим осигурањем 
обезбеђују право на здравствену заштиту и право на новчане нак-
наде за случајеве утврђене овим законом. Добровољно здравстве-
но осигурање је осигурање од настанка ризика плаћања учешћа у 
трошковима здравствене заштите у складу са овим законом, осигу-
рање грађана који нису обавезно осигурани по овом закону однос-
но који се нису укључили у обавезно здравствено осигурање, као и 
осигурање на већи обим и стандард и друге врсте права из здрав-
ственог осигурања.

Право на здравствену заштиту за случај настанка болести и 
повреде ван рада обухвата здравствену заштиту у погледу превен-
ције и раног откривања болести, здравствену заштиту у вези са пла-
нирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и материнства 
до 12 месеци након порођаја, као и здравствену заштиту у случају 
болести и повреде ван рада без обзира на узрок, која се обезбеђује 
на примарном, секундарном и терцијерном нивоу, у зависности од 
здравственог стања осигураног лица, у складу са овим законом и 
прописима донетим за спровођење овог закона. Право на здрав-
ствену заштиту у случају повреде на раду или професионалне бо-
лести обухвата здравствену заштиту у случају настанка повреде на 
раду или професионалне болести која се обезбеђује на примарном, 
секундарном и терцијерном нивоу.

Земље које улажу у здравствену заштиту инвестирају у људ-
ски капитал. У последњих неколико деценија здравствено осигу-
рање се појавило као кључна стратегија за остваривање напретка у 

односу на друге здравствене и шире развојне циљеве. Приступ ос-
новној здравственој нези и финансијској заштити не само да побољ-
шава здравље људи и очекивани животни век, већ штити земље од 
епидемија, смањује сиромаштво и ризик од глади, обезбеђује радна 
места, покреће економски раст и повећава равноправност полова.

Основне чињенице
1. Најмање половина људи у свету тренутно није у могућности 

да добије основне здравствене услуге.
2. Скоро 1000 милиона људи је сиромашно, а присиљено да 

плаћа здравствене услуге из свог џепа.
3. Преко 800 милиона људи, односно готово 12% популације 

потроши 10% на здравствене трошкове за себе, болесно дете или 
другог члана породице што представља прекомерне трошкове и 
велики глобални проблем.

4. Универзална покривеност здравственом заштитом омо-
гућиће да људи и заједнице добију здравствене услуге које су им 
потребне без финансијских трошкова. Ово не значи бесплатну по-
кривеност за све могуће здравствене интервенције, већ подразуме-
ва минимални пакет здравствених услуга. То се не односи само на 
лечење појединаца, већ такође укључује и услуге за целокупну по-
пулацију, као што су кампање јавног здравља.

Светска здравствена организација ће се фокусирати на уни-
верзалну покривеност здравственом заштитом кроз низ догађаја у 
2018. години, почев од Светског дана здравља, 7. априла, на глобал-
ном и локалном нивоу, у циљу проналажења решења за постизање 
„Здравља за све”. Светски дан здравља је и ове године прилика да 
подсетимо становништво на значај здравих стилова живота и пре-
венцију фактора ризика за настанак најчешћих поремећаја здравља. 
Поводом обележавања Светског дана здравља планирана је органи-
зација и одржавање великог броја здравствено-промотивних актив-
ности у локалној заједници као што су предавања, трибине, округли 
столови, јавне манифестације, концерти, спортски догађаји, базари 
здравља.

зЈз “тимок” зајечар
Центар за промоцију здравља


