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тРЕћИ РЕБАлАНС ЗА ДОгРАДЊу ВРтИћА
Одржана седница Општинског већа у књажевцу

Сајам запошљавања у Неготину привукао велики број посетилаца

Нови Закона о трансфузијској медицини

ДОБРОВОЉНО ДАВАлАШтВО 
кРВИ уБуДућЕ ОРгАНИЗОВАНИЈЕ

ШАНСА ЗА 130 
НЕЗАПОСлЕНИХ

кЊАЖЕВАЦ - Суфицит, остварен у 2017. години, расподелићемо на оно за 
шта сматрамо да су највеће потребе грађана, казао је на 66. седници Општинског 
већа председник Општине Књажевац Милан Ђокић. Он је истакао да ће највећи део 
новца, бити употребљен за доградњу вртића ‘’Црвенкапа’’.

Трећи ребаланс буџета за 2018. годину био је једна од кључних тема 66. сед-
нице Општинског већа. Измене у општинској каси условљене су суфицитом, оства-
реним у 2017. години. 

‘’Са задовољством могу да констатујемо да ћемо средства из суфицита из 
2017. године расподелити, пре свега, на дуго очекивани пројекат доградње објек-
тра ‘’Црвенкапе’’. Тиме ћемо исцрпети листе чекања и сви књажевачки предшкол-
ци ће се уписати у систем ПУ ‘’Бајка’’. Део средстава опредељујемо и за атарске пу-
теве, комасацију...’’

На седници су усвојени и финансијски планови сеоских месних заједница, 
чиме су створени предуслови за реконструкцију сеоских домова, или друге ак-
тивности, за које су предвиђена средства претходним ребалансом буџета. Ђокић 
је позвао становнике села да формирају своје савете са којима ће локална самоу-
прва сарађивати.

‘’Ребалансом биџета створени су финансијски предуслови за реконструк-

НЕгОтИН - Овогодишњем, 12. по реду Сајму запошљавања, у организацији 
Националне службе за запошљавање, Филијале Бор и Општине Неготин, одазвало 
се 29 послодаваца који су исказали потребе за 131 радним местом.

- Локалним акционим планом за запошљавање у општини Неготин у 2018. го-
дини у буџету општине Неготин опредељено је три милиона динара за мере актив-
не политике запошљавања - самозапошљавање и стручна пракса. У нашој општи-
ни број незапослених лица износи 2.400, и смањен је за осам процената у односу 
на претходну годину, што охрабрује. Наш приоритет је да створимо боље услове 
за отварање радних места и преко програма Националне службе за запошљавање 
утичемо да се број незапослених лица у нашој општини смањује - рекао је на отва-
рању Сајма Владимир Величковић, председник општине Неготин.

И карактеристика овог Сајма, као и претходних, била је чињеница да на по-
стојећем тржишту рада, на основу исказаних потреба, места има углавном за неква-
лификоване раднике и оне са трећим и четвртим степеном стручности.

Једина радна места за незапослене са факултетском дипломом понудили су: 
Агродисконт “Флора” који тражи дипломираног инжењера инжењера пољопривре-
де, као и ДОО “Спајић”, који је огласио потребу за укупно 12 радника трећег и седмог 
степена стручности на радним местима комерцијалиста, књиговођа и манипулант. 

На 12. Сајму запошљавања у Неготину, највише радника, чак 15 тражила је 
компанија “Текијанка”, којој су потребни продавци и месари. Асоцијација за развој 
општине Неготин тражила је шест геронтодомаћица, ДОО “Михајловић” из Буков-
ча пет помоћних радника и чистачица, “Генерали осигурање” пет саветника за оси-
гурање живота.

По три радника су била потребна послодавцима ДОО “Алта боје” (продавац и 
помоћни радник), ДОО “Верона” (електромонтер и трговац), ДОО “Шеик петрол” (ма-
нипулант са горивом), СЗР “Пеки” (лимар и бравар), ДОО “Александровић” (продавац 
и касир), СУР “Одисеј” (конобар, шанкер, кувар) и “Del Mar Caffe” (конобар, шанкер).

Општинска управа тражила је шест матураната гимназије и неквалификова-
них радника, Историјски архив пет, Туристичка организација осам, а Музеј Крајине 
пет неквалификованих за послове по конкурсу за јавне радове, који је до 2. апри-
ла био отворен. С.М.Ј.

МАЈДАНПЕк - Будући да у Србији крв више неће моћи да се даје поједи-
начно у болници или групно на акцијама у фирмама и установама, у Мајданпеку 
је у уторак одржан састанак на иницијативу Црвеног крста и уз подршку локал-
не самоуправе, а којем су присуствовали представници предузећа и установа са 
подручја општине. Са директором Завода за трансфузију крви Ниш др Предрагом 
Ђорђевићем и трансфузиологом у Општој болници у Мајданпеку др Сузаном Ни-
колић разговарало се о примени Закона о трансфузијској медицине, а и ради опе-
ративних договора у вези са организацијом акција добровољног давања крви као 
и промоције, регрутовања и задржавања давалаца крви.

У организационом смислу, Мајданпек и мајданпечки добровољни даваоци 
ће као део Борског округа бити у овој области усмерени на Ниш и тамошњи Завод 
за трансфузију крви. Надлежни тврде да не постоји бојазан да болница у Мајданпе-
ку остане без крви, а циљ свих ових промена је као и мотив добровољног дава-
лаштва да пацијент не чека крв, већ да крв чека пацијента, односно, да се обезбеде 
довољне количине да у сваком тренутку све установе располажу потребним коли-
чинама и продуктима.

Крв тако више неће моћи да се даје Служби трансфузије у мајданпечкој бол-
ници, већ само у добро организованим акцијама нишког завода и Црвеног крста, 
после радног времена, како рад и пословање установа и предузећа због акција до-
бровољног давања крви не би трпели. Закон о трансфузијској медицини у циљу по-
бољшања, прецизирања и усклађивања законске регулативе са стандардима ЕУ, 
мења услове и редефинише начин рада трансфузијских институција, па ће се локал-
не трансфузиолошке установе, трансфузије при болницама бавити применом крви 
код пацијената и неће изводити акције. Промоције, планирања, прикупљања, тести-
рања, обраде, чувања и дистрибуције крви, обављаће само овлашћене институције.

И.Ћ.

цију сеоских домова у Грезни, Штипини, Васиљу, Витковцу, Минићеву, Каличини....
За сваку сарадњу потребне су две стране. У неким селима постоје активни вредни 
савети месне заједнице. Тамо је задовољство радити. У неким селима, на жалост, не 
постоје савети, ако што је село Саставак и немогуће је сарађивати, јер неко неће да 
уложи ,али напор да донесе папир на којем је забележено неколико имена, којим 
би могли да формирамо бар привремени савет месне заједнице...Апелујем да се у 
сваком селу, где има потребе, учине напори и формирају савети месних заједни-
ца’’, поручио је Ђокић.

Општинско веће дало је сагласност Завичајном музеју за учешће у прекогра-
ничном пројекту ‘’Античко културно наслеђе са обе стране у служби развоја култур-
ног туризма’’, који ће се реализовати са суседном Буграском. Усвојена је и одлука о 
избору пројеката удружења, који ће бити финансирани средстима буџета.

 Љ.П.
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Пут СВИлЕ СтИгАО ДО клАДОВА

Представе за крај

ЗАВРШЕН ПРОЈЕкАт 
„чуВАРИ тРАДИЦИЈЕ, 

ЗДРАВЉА И СРЕћЕ’’

Младе гимнастичарке поновиле прошлогодишњи успех

НЕгОтИНкЕ 
ОДБРАНИлЕ тИтулу

у граду на Дунаву отворена фото изложба амбасаде НР кине у Србији

клАДОВО - У присуству представника локалне власти и  грађана 
у галеријском простору Дома културе у Кладову , први секретар амбаса-
де Народне Републике  Кине у Србији Чи Линг Јун отворио је  изложбу фо-
тографија “Један појас један пут”. Поставка посетиоцима нуди  занимљиве 
фотографија са мотивима градова и предела кроз које је у древна времена 
пролазио Пут свиле. Пре више од 2.000 година, способни и храбри народи 
Евроазије су истражили и успоставили копнене и поморске путеве који су 
повезали велике цивилизације Азије, Европе и Африке.

Пут свиле је заједничко име које су тим путевима дале касније ге-
нерације.

- Пројекат “Један појас, један пут”, који би требало да буде заокру-
жен до 2050. године, подразумева велика инфраструктурна улагања у из-
градњу нових аутопутева, брзе железнице, лука, енергетских и комуника-

кЊАЖЕВАЦ-Завршетак пројекта ‘’Чувари традиције, здравља и среће’’, Ос-
новна школа ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’ обележила је еколошком представом 
‘’Кад се мале руке сложе’’ и луткарском представом ‘’Најчистија дечја срца’’, изведе-
ном на српском, ромском и енглеском језику.

Девојчице и дечаци из ‘’Каплара’’ послали су више него јасне поруке о томе 
у каквом граду желе да живе.

Пројекат, који је трајао шест месеци, имао је за циљ неговање интеркулту-
ралности,  различитости и могућности суживота без обзира на вероисповест, боју 
коже. Ученици су били ангажовани у комбинованим радионицама, где су учили да 
плету, везу, сликају, пишу. Број од осамнаесторо учесника на почетку, прерастао у 
стотинак ђака, који су на разне начине ширили идеју интеркултуралности.

‘’Било је осамнаесторо деце на почетку пројекта, а онда смо сваки пут кроз 
радионице луткасртва, плетења, веза, литералне и ликовне на ромском, енглеском 
и српском, окупљали по неко ново одељење’’, казала је Снежана Ђурић, један од 
координатора пројекта.

Овакви пројекти важни су за развој демократског друштва, сматра Милан 
Ђорђевић, директор школе:

‘’Будимо развијање свести код деце за очување природне средине, бавимо 
се мултикултуралношћу, развијемо свест о толераницији, стварамо друштвено со-
цијално биће које ће се лако уклопити у демократско друштво’’.

Пројекат ‘’Чувари традиције, културе, здравља и среће финансијски је под-
ржала Екуменска хуманитарна организација ЕХО из Новог Сада.

Љ.П.

НЕгОтИН - Неготински гимнастички клуб „Хајдук Вељко“ одбранио је у 1. 
колу Ц програма  за гимнастичаре Југоисточне Србије прошлогодишњу титулу нај-
бољи у категорији од првог до четвртог разреда. Марта Ђурковић, Јелена Илић, 
Мила Фрунзареловић, Нина Симоновски и Дуња Пејић заблистале су у категорији 
од првог до четвртог разреда освојивши у екипном пласману прво место.

У истој категорији, појединачно, Нађа Панчић имала је веома запажен на-
ступ, док су у појединачној категорији у вишебоју Јелена Илић и Марта Ђурковић 
освојиле друго, односно треће место.

Наше гимнастичарке, изабранице тренера Ане Ранђеловић и Милана Стан-
ковића и читавог тима одговорних за развој гимнастике у Неготину, показале су и 
на овом такмичењу да су снага на коју тек треба да се рачуна, па успех није изостао 
ни у старијој категорији такмичара петог и шестог разреда, у појединачном више-
боју, у којем је Уна Димитријевић освојила друго место.

-Успех наших девојчица је пре свега успех постигнут тимским радом и зајед-
ничким снагама, а оно што је најважније је чињеница да су та деца направили ве-
лики корак напред на спорт у Неготину-  каже тренер Ана Ранђеловић, идејни тво-
рац Гимнастичког клуба „Хајдук Вељко“.

У сали Основне школе „Бранко Радичевић“ у Неготину за титулу најбољих 
гимнастичара Јуигоисточне Србије надметале су се гимнастичарке из Бора, Заје-
чара, Књажевца, Пирота, Лесковца, Прокупља, Ниша, Власотинца, Крушевца и гра-
да домаћина. Овај празник гимнастике у нашем граду протекао је у најбољем рас-
положењу, а на задовољство и домаћина и гостију, и у знаку изузетних резултата 
такмичара.

-Изузетно ми је драго да је Неготин град домаћин овог такмичења, да има 
оволико пуно деце. Ми смо традиционално спортски град и увек подржавамо овак-
ве манифестације. Гимнастички клуб је у претходном периоду пружио изузетне ре-
зултате на који смо ми као локална самоуправа изузетно поносни. Не сумњамо да их 
добри резултати очекују и у наредном периоду, наравно, и уз нашу помоћ- рекао је 
Далибор Машић, члан Општинског већа задужен за спорт и омладину.

С.М.Ј.

ционих постројења, чиме би се умрежила и повезала Азија са Европом и 
Африком. Све земље, било из Азије, Европе, Африке и Јужне Америкие, 
могу бити међународни партнери за сарадњу иницијативе Појаса и путе-
ва. Од покретања иницијативе до сада, више од 100 земаља и међународ-
них организација су подржале ову иницијативу, а преко 40 земаља и ор-
ганизација су потписале споразуме о сарадњи са Кином - казао је Чи Линг 
Јун, први секретар амбасаде НР Кине у Србији.

На отварању изложбе говорио је и Радисав Чучулановић,председ-
ник општине Кладово који је са Славишом Туфајевићем, председником СО 
Кладово разговарао са првим секретаром Кинеске амбасаде у Београду и 
асистенткињом саветника Гао Хухе.

- Изложба је  одговор на сарадњу Србије  и Кине, у којој своје место 
има и општина Кладово. Сарадња локалне самоуправе са кинеским инве-
ститорима може се реализовати  у различитим областима од привреде, ту-
ризма, културе па до спорта. Кладово има бројне предности, јер је лоцира-
но на тромеђи Србије, Румуније и Бугарске, располаже са инфраструктурно 
опремљеном индустријском зоном површине 50 хектара. Све то смо пред-
ставили нашим кинеским пријатељима-нагласио је Чучулановић.

Отварарању фото изложбе “Један појас један пут “ претходио је кре-
ативан  музичко рецитаторски и део спортског програма у извођењу чла-
нова кладовских удружења. Недељу кинеске културе у Кладову обележи-
ли су бројни садржаји,а изложба се може разгледати до 2. маја.

 М.Р.
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ВОЈНИМ ДЕФИлЕОМ ОБЕлЕЖЕН 
ДАН ВОЈСкЕ СРБИЈЕ

Свечано у Зајечару

ЗАЈЕчАР - Полагањем венаца и цвећа на споменик палим борцима 
Тимочке Крајине отпочела је свечаност обележавања дана Војске Србије 
који се слави у знак сећања на дан када је 1815. године на празник Цвети 
подигнут Други српски устанак против отоманске власти.

Венце су положиле делегације команде гарнизона Зајечар, пред-
ставници града, борачких организација и чланови породица погинулих 
припадника војске.

Тим поводом на Поповој плажи, свечаности су присуствовали при-
падници Војске, представници цркве, локалних самоуправа у оба Тимоч-
ка округа, представници институција и грађани, а празник су честитали 
представници гарнизона и команде, као и Бошко Ничић градоначелник 
града Зајечара.

Након интонирања химне Србије и одавања почасти преминулим 
припадницима Војске Србије, командат Команде за развој Тимочке брига-
де, пуковник Владица Вучковић отворио је свечаност.

„Захваљујући изузетном залагању, високим стручним квалитетима и 
одговорношћу, постигли смо значајне резултате у обуци команде јединица, 

а посебно извршавајући задатке на обезбеђењу државне границе током ми-
грантске кризе и обезбеђењу административне линије према Косову и Ме-
тохији, као и контроли копнене зоне безбедности. Приликом реализације 
постављених задатака, испољили смо висок професионализам, чиме смо 
на најбољи начин допринели јачању оперативних способности. Са Град-
ском управом града Зајечара, органима локалне самоуправе, привред-
ним и другим субјектима и институцијама у Зајечарском и Борском округу, 
настављена је успешна сарадња, што је потврда угледа који припадници 
Војске уживају у Тимочкој Крајини. Уверен да ћемо и у будуће успешно и 
савесно извшавати наше задатке желим вам добро здравље, личну и по-
родичну срећу и нове успехе у изградњи и јачању оперативних способно-
сти“, рекао је пуковник Вучковић.

Градоначелник Зајечара честитао је припадницима Војске Србије 
празник и истакао да је вредело што је гарнизон у Зајечару остао ту где је-
сте јер значај Војске Србије се показао и сваки пут када је град имао потеш-
коћа са елементарним непогодама.

„Желим да истакнем изузетну захвалност града Зајечара што смо 
успели да у протеклих 15-ак година, а било је преломних тренутака, са-
чувамо да део Војске Србије остане у нашем граду и то се увек, када су 

неке недаће, покаже изузетно добра одлука, и ја сам на томе, свима вама, 
припадницима Војске Србије који сте овде, изузетно захвалан. Ви уз црк-
ву, представљате две институције у које грађани Србије имају највеће по-
верење и надам се да ћете то поверење и на даље успети да сачувате, да 
народ има веру и сигурност да има ко да га брани, да брани суверенитет 
наше државе. Хвала вам још једном на свему и честитам вам Дан Војске Ср-
бије“, рекао је Ничић.

На Војној смотри награђени су најбољи војници и лица на раду у 
Војсци Србије као и учесници у оквиру пројекта “Војник Војске Србије - 
Мој војник“, који је Војска Србије реализовала у сарадњи са зајечарским 
основним школама.

Након свечаности и културно уметничког програма, грађани су има-
ли прилику да разгледају део наоружања из зајечарске касарне.

 А.П.
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БРОЈ 2906 ВЕСтИ
Нова радна места приоритет градске власти

ИНВЕСтИтОРИ ДОлАЗЕ у ЗАЈЕчАР

у оквиру ИПА пројекта Србија- Румунија у кладову се гради 
визитор центар

ИНВЕСтИЦИЈА ЗА НОВИ 
туРИСтИчкИ САДРЖАЈ

Почели радови на изградњи моста у Великој каменици

НОВА САОБРАћАЈНИЦА 
ПРЕкО РЕкЕ

ЗАЈЕчАР - Град Зајечар обилазило је више инвеститора у последње вре-
ме, а једна од посета је била и у време ускршњих празника. Бошко Ничић, градо-
начелник Зајечара више не жели унапред да прича о инвестицијама које треба да 
дођу у град, али је образложио шта је то интересовало потенцијалне инвеститоре.

“Погледали су град, све оно што их је занимало, а занимало их је много тога 
од јавног саобраћаја у граду до тога шта планирамо инфраструктурно да радимо, 
колико хотела имамо, какви су спортски садржаји и још много тога. У Зајечару је 
боравио главни газда те немачке фирме. Они су пре тога били у Украјину, били су у 
Бугарску и остала им је још Малезија где ће отићи крајем овог месеца, јер су опре-
делили четири локација. Мислим да су од нас отишли задовољни и утисци су обо-
страно били добри. Са њима је био и главни саветник председника Републике Ср-
бије, људи из Развојне агенције Србије и људи из Владе Србије. Оно што сам сигуран 
је то да ће индустријска зона запад заживети и да ће у њој бити отворене фабри-
ке, а које то ћете сазнати кад дође време, онда кад добијемо одобрење инвестито-
ра и оних људи који раде заједно са нама на довођењу инвеститора”, каже градо-
начелник Ничић.

клАДОВО - После рушења старог моста саграђеног 1973. године, који је 
био оштећен током септембарских поплава 2014. године у Великој Каменици рад-
ници “Геосонде” буше рупе за 12 шипова након чега ће уследити бетонирање сту-
бова пречника 800 милиметара. Наредних дана биће појачан инзезитет радова, јер 
су извођачи лимитирани роковима.

- Нажалост каснили смо због усаглашавања пројектно-техничке документа-
ције, али је и то решено тако да је рок за завршетак радова 120 дана. Ново решење 
допринеће безбеднијем кретању саобраћаја и пешака, а завршетком радова ство-
риће се услови за већу и ефикаснију проходност саобраћаја за мештане из тог, али 
и других делова наше општине - казао Радисав Чучулановић, председник општине 
Кладово током обиласка градилишта.

Новосаграђени мост дужине 30 метара повезаће две обале Великокаменич-
ке реке. Ширина коловозне траке биће 4,5 метара, а с обе стране изградиће се пе-
шачке стазе ширине 1,5 метара.

- Пројекат изградње моста садржи и радове на прилазним саобраћајницама 
укупне дужине 210 метара, као и уређење трасе речног корита у зони моста укуп-
не дужине 130 метара- нагласио је Чучулановић.

Радове вредне 38,2 милиона динара финансира Канцеларија за јавна ула-
гања Републике Србије на захтев општине Кладово. М.Р.

клАДОВО - У средњовековној тврђави “Фетислам” на површини од 1200 ква-
драта почели су груби земљани радови који претходе копању темеља за будући ви-
зиторски центар који ће имати три ламеле. То је део пројекта “Наслеђа на граници 
Дунава” који из ИПА фондова суфинансира Европска унија у оквиру прекогранич-
не сарадње Румунија - Србија. Лидер на пројекту је општина Кладово, док су пар-
тнери Епископија из Турн Северина, општина Броштени и Асоцијације из Лупше.

- Укупан буџет за реализацију пројекта је 2,3 милиона евра, учешће ЕУ је 
1,9 милиона евра. Буџет општине износи 1,2 милиона евра од чега су бесповрат-
на средства ЕУ око милион евра. Главни циљ пројекта “Насеђа на граници Дуна-
ва” је повећање атрактивности културног и слободног туризма у граничном под-
ручју Борског и округа Мехединци- подсетио је Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово.

- Радови на изградњи визитор центра трајаће 10 месеци и када буду завр-
шени употпуниће туристичке садржаје у општини Кладово - додао је Чучулановић. 
Рок за завршетак реализације пројекта “Наслеђа на граници Дунава” истиче 7. јун 
2019. године. М.Р.

О доласку Лидл-а у Град Зајечару се доста прича. И док једни негирају дола-
зак ових инвеститора, други то потврђују. Нагађа се о томе, иако их сви жељно иш-
чекују јер у граду има доста незапослених. О доласку ових инвеститота сазнали смо 
више од оног који је најкомпетентнији да о томе говори.

“Уз сагласност Лидл-а и Капитол хила објавио сам долазак ових инвестито-
ра. Иначе, овим градом круже разне приче и ја не желим више да се “рвем” са не-
верним Томама зајечарским. Бивша фабрика Арсеније Спасић је продата и купила 
ју је компанија Еуро салон из Београда, објекти су срушени, у Катастру може да се 
провери да су парцеле већ расподељене на две посебне парцеле или три. Сви о 
томе могу да се информишу преко интернета, јер се ништа не крије. Лидл је купио 
земљиште од Еуросалона. Објекат Лидл-а биће површински већи од оног што је већ 
саграђен у Бору и очекујем да се ту упосли 40-ак радника, али у трговинском лан-
цу би требало да ради по мојој процени око 400 људи у стотинак локала. Да поново 
кажем да је потпуно небитно да ли је то производња или услужне делатности, бит-
но је да ти људи примају пристојне плате, од којих се иначе пуни буџет па ће има-
ти и више пара да се улаже у инфраструктуру и друго. Људи од нас не траже никак-
ве субвенције. Они који говоре о партијском запошљавању не треба им веровати 
јер Капитол улаже 7,5 до 8 милиона евра и тражиће најбоље, а то ће радити и Лидл 
и немачка фирма која долази. Сви они који оспоравају мој рад одговор ће добити 
кроз дела, јер дела говоре”, истиче Ничић.

Након успешног отварања два ритејл парка током 2017, британски инвести-
тор и менаџер некретнина Poseidon Group ће проширити мрежу у Србији током 
2018. и 2019. године, са циљем да до краја 2020. има укупно десет ритејл паркова.

Након Сомбора и Раковице, Посеидон планира проширење мреже на јуж-
ну и источну Србију. Већ је почетком ове године најављено да Посеидон улаже 15 
милиона евра у још два ритејл парка – Цапитол Парк у Лесковцу до краја године и 
у Зајечару почетком 2019. Почетком 2019. године биће отворен Цапитол Парк Заје-
чар, који ће се налазити у центру града, са око 9.000 квадратних метара малопро-
дајног простора. Посеидон ће настојати да постане лидер у области ритејл градње 
у региону, са планом да изгради укупно десет ритејл паркова на српском тржишту 
и инвестира у друге врсте некретнина на регионалном нивоу.

Немачки трговински ланац Лидл, који у Европи диктира повољне цене за 
купце, планира изградњу свог малопродајног објекта и у Зајечару. До сада је Лидл 
у Србији запослио више од 400 људи, углавном на корпоративним функцијама, па 
у компанији има и ИТ стручњака, маркетинг експерата, набављача,

“Без конкуренције нема ефикасног тржишта због чега је битан долазак дис-
контног ланца Лидл у Србију, пошто ће повећати конкуренцију, поручио је Расим 
Љајић, потпредседник Владе и министар за трговину, туризам и телекомуникацију 
отварајући међународну конференцију “Нова агенда за конкуренцију”.

 А.П.
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Република Србија 
МИНИСтАРСтВO ЗАШтИтЕ ЖИВОтНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-1417/2017-03
Датум: 17. 04. 2018.
Београд

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш т Е Њ Е
Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и органи-

зације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на 
ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројек-
та адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1.

 Увид у донето Решење може се извршити у просторија-
ма Министарства заштите животне средине у Београду, Омла-
динских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког рад-
ног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства http://www.
ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ у 
року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац 
пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор 
подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења, односно од дана објављивања у средстви-
ма информисања.

Republica Serbia
MINISTERUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
Numărul: 353-02-1417/2017-03
Data: 17. 04. 2018.
Belgrad

În baza articolului 25. alineatul 1. și 2., raportat la articolul 29. 
alineatul 1. și 3.Legea privind estimarea impactului asupra mediului 
înconjurător („Monitorul Oficial al RS“ 135/04, 36/09),  se emite 
următorul

A N U N Ț
Se notifică opinia publică și organele și organizațiile interesate 

că această autoritate a adoptata Decizia privind avizarea Studiului 
actualizat privind estimarea impactului asupra mediului raportat la 
proiectul de adaptare a ecluzei în componența Hidrocentralei Porțile 
de Fier 1.

Aceesul la decizia adoptată  se poate face în încăperiile 
Ministerului Protecției Mediului Înconjurător din Belgrad, Omladinskih 
brigada 1, Novi Beograd, biroul 428, în fiecare zi lucrătoare de la 
11-14 și pe website-ul ministerului http://www.ekologija.gov.rs/
obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ în termen de 20 
de la data publicării acestei notificări. 

Împotriva prezentei decizii nu este permis recursul. Titularul 
proiectului și opinia publică interesată poate demara contenciosul 
administrativ prin remiterea acțiunii tribunalului competent în 
termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, respectiv de 
la data anunțului în mijloacele de informare.

кЊАЖЕВАЦ-Центар за рано откривање деформитета код деце отворио је 
врата за ученике књажевачких школа. Први су на преглед дошли ученици Основ-
не школе ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’, а наредних дана мерењима ће бити под-
вргнути ђаци из свих образовних установа.

-Нема године, а да се систематским прегледима не установи да све већи број 
деце има деформитет кичме. Данак је то животу са високим технологијама, у којем 
су мобилни телефони, рачунари и тешке школске торбе, заменили игру и бављење 
спортом. Јединствен на Балкану, књажевачки Центар за рано откривање постурал-
них поремећаја, има само један задатак – да помогне правилан развој деце. Ме-
рења се обављају на савременом и безбедном апарату-каже др Микица Видојевић, 
специјалиста спортске медицине.

‘’Ту можемо у раном стадијуму да откријемо сколиозу, кифозу, равна сто-
пала, икривљене углове ногу....Радиолошки апарти су пуни зрачења, а овај је пот-
пуно безбедан, није штетан. Рано откријемо деформитет код детета, а онда имамо 
могућност да до 16, 17. године то исправимо и да коначно имамо здраву попула-
цију’’-додаје др Видојевић.

Прегледи деце почели су са ученицима Основне школе ‘’Димитрије Тодоро-
вић Каплар’’, која је, идући у сусрет оваквим проблемима, у редовну наставу увела 
корективну гимнастику.

‘’И у школи и у Спортском савезу ће се одвијати превентива, а исто тако и 
спречавање деформитета и од стране наставника и од стране стручњака у Спорт-
ском савезу’’, каже директор ‘’Каплара’’ Милан Ђорђевић.

Навршило се 9 година како си отишао. Мисли-
ла сам да ће време ублажити бол и тугу за твојим од-
ласком, али није.

кРСтА гРуЈИћ
(02. 05. 2009 - 02. 05. 2018.)
Сада сам свесна да ће та бол нестати са мном. 
Хвала ти за љубав, јер то је мој живот учинило 

вредним живљења.
С љубављу,

Олга

Почела мерења основаца у Центру за рано откривање постуралних поремећаја

ЗА ПРАВИлАН РАЗВОЈ ДЕЦЕ
Мерења су бесплатна, а врата центра отворена су свој деци и свим роди-

тељима.
‘’Родитељи су добродошли и било би добро да се они заинтересују за ста-

тус свог детета. Морамо да се сами укључимо у борбу против технологија, да зајед-
но учествујемо у развоју деце,’’ каже др Видојевић.

Након ‘’Каплара’’, стање своје кичме и стопала моћи ће да провере и деце из 
основних школа ‘’Вук Караџић’’ и ‘’Дубрава’’.  Љ.П.
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ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „тИМОк” ЗАЈЕчАР / ДОгАЂАЈ

Нова опрема за сокобањски „Озрен“

Под покровитељством Министарства здравља Републике 
Србије, у организацији Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу и Института за јавно 
здравље из Ниша, од 18. до 21. априла 2018., у хотелу „Aquastar 
Danube“ у Кладову, одржан је XXXI Састанак превентивне медицине 
Тимочке Крајине.

 Састанак је акредитован од стране Лекарске коморе Србије 
као међународни симпозијум. Поред професора, предавача са Ме-
дицинског факултета из Ниша, као наставне базе, ангажовани су и 
страни предавачи са Медицинског факултета из Беча, Медицинског 
факултета из Загреба и Републике Српске.

 Састанак је окупио велики број стручњака: лекара, фармаце-
ута, биохемичара, стоматолога, демографа, инжењера, хемичара, 
економиста. Својим активним учешћем и презентацијом пријавље-
них радова, учесници из Института и Завода за јавно здравље Репу-
блике Србије, разменили су искуства у раду и закључцима и предло-
женим мерама дали свој допринос заштити и унапређењу здравља 
становништва.

Састанак се, поред пленарних и уводних предавања уважених 
професора факултета, одвијао и кроз четири сесије: Јавно здравље и 

становништво; Хигијена и заштита животне средине; Микроорганиз-
ми и људи; Епидемиологија јавног здравља. Ове године, пријавље-
но је и презентовано 36 радова.

Стручни састанак превентивне медицине Тимочке Крајине је-
дини је састанак у нашој земљи, после Нишких превентивних дана, 
који окупља велики број лекара различитих специјалности и висо-
ког кадра здравствених сарадника (150 учесника ове године) који 
својим презентацијама и пријављеним радовима доприносе значају 
и развоју превентивних мера и активности у заштити и унапређењу 
здравља становништва.

Састанку су присуствовали и активно учествовали стручња-
ци Завода за јавно здравље из Панчева, Зрењанина, Сремске Ми-
тровице, Шапца, Суботице, Ћуприје, Ужица, Крушевца, Пирота, Ле-
сковца и Врања. 

Посебан допринос и подршку одржавању XXXI Стручног 
састанка превентивне медицине Тимочке Крајине дали су Министар-
ство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље Србије 
“Др Милан Јовановић Батут” из Београда.

 Завод за јавно здравље „тимок“ Зајечар 

СОкОБАЊА - Њено Краљевско Височанство Принцеза Ката-
рина Карађорђевић и докторка Елејн Лејкок, медицински саветник 
хуманитарне организације Лајфлајн из Велике Британије и дугого-
дишња сарадница Фондације Принцезе Катарине, свечано су испо-
ручиле помоћ у виду медицинске опреме Специјалној болници за 
плућне болести „Озрен“ у Сокобањи. Донација вредности од 120 000 
евра, обухвата 92 болничка кревета и душека, потпуно опремље-
но санитетско возило, апарат фиброскоп, рачунаре и компијутер-
ску опрему, а остварена је захваљујући докторки Лејкок као и са-
радњи са „Лајфлајн организацијом из Чикага , чији је покровитељ 
Принцеза Катарина. Средства за амбулантно возило прикупљена су 
у марту ове године када су Њихова Краљевска Височанства Предсто-
лонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали тра-
диционалном хуманитарном концерту који је докторка Лејкок ор-
ганизовала у Ферфилд цркви у Нортвуд хилсу у близини Лондона. 

Свечаном уручењу донације присуствовали су председник 
општине Сокобања Исидор Крстић, заменик председника општине 
Владимир Миловановић, др Михајло Јовановић, директор болнице, 
Драгана Сотировски, начелник Нишавског округа и Слађана Ђукић, 
помоћник министра здравља Републике Србије. 

Према речима директора Специјалне болнице „Озрен“ др Ми-
хајла Јовановића у питању је донација која ће подићи ниво услуге и 
лечења пацајената на много виши ниво и нада се да ће се сарадња 

болнице, Принцезе Катарине и докторке Илејн Лејкок наставити и 
убудуће.

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ најстарија је 
здравствена установа у Сокобањи, а специјализована је у лечењу оп-
структивних болести плућа, кардиоваскуларних и очних обољења.

 М.Б.

XXXI Састанак превентивне медицине тимочке крајине


