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седница Општинског већа у Мајданпеку

На свечаној седници сО Кладово уручена годишња признања

Одржана трећа седница Општинског већа у Бору

Трећи ребаланс буџета у Књажевцу

усвОЈЕНИ 
ПРОГРАМИ РАДА

НАЈвИШЕ НОвЦА ЗА ДОГРАДЊу 
вРТИЋА „ЦРвЕНКАПА’’

ЛИДИЈA БИНђЕсКО, в.Д. 
НАчЕЛНИКА ОПШТИНсКЕ уПРАвЕ

ПОвЕЉА ЗАХвАЛНОсТИ 
ЗОРАНИ МИХАЈЛОвИЋ

КЛАДОвО - На свечаној седници Скупштине општине одржаној поводом 
обележавања 26.априла Дана општине Кладово у вили “Ружа” на Дунавском кеју 
заслужним појединцима и колективима уручена су годишња признања. Присутни-
ма су се обратили Славиша Туфајевић, председник Скупштине и Радисав Чучулано-
вић, председник општине Кладово.

Први човек те подунавске општине подсетио је на значај датума који је ва-
жан у стварање модерне Српске државе, јер историја бележи да је 26. априла 1867. 
године турски изасланик предао кључеве трђаве “Фетислам” артиљеријском капе-
тану Милутину Јовановићу. Чучулановић је истакао да локална самоуправа број-
ним инвестицијама покушава да услове живота грађана подигне на виши ниво.

- Будућим генерацијама морамо да оставимо квалитетно наслеђе, јер нас на 
то обавезује садашње, али и време које долази- нагасио је Радисав Чучулановић. 
На дан победе српске дипломатије одлучено је да се министарки грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Зорани Михајловић додели Повеља захвалности. То 
признање добили су Татјана Боснић, дугогодишња председница Удружења “Нада”, 
АКУД “Полет” које седам деценија преноси и одржава нити народне традиције, фолк-
лора, песме и игре. Априлско признање добили су Радмило Николић, директор за 
производњу електричне енергије у огранку ЕПС-а “Ђердап”, Душан Перовић, пред-
седник компаније “Термовент”, Борислав Челенковић, извршни директор компа-
није Конал група, Милош Радпњић ,директор СШ “Свети Сава” и Бранислав Митро-
вић, председник Управног одбора Фонда ПИО. Свечаној седници поводом  Дана 
општине Кладово присуствовали су бројни гости представници суседних општина 
и јавних предузећа, али и први саветник амбасаде Русије у Србији Александар Ко-
нахин аташе за културу.

У уметничком делу програма наступили су ученици основне музичке школе 
“Константин Бабић” који су у родни град донели бројна признања са музичких так-
мичења у земљи и иностранству.

Као Дан општине Кладово 26. април се обележава од 2002. године. Тим по-
водом минулих дана одржано је низ пригодних манифестација.

М.Р.

МАЈДАНПЕК - Априлска седница Општинског већа у Мајданпеку, на одређе-
ни начин припремна за данас заказану седницу општинског парламента, почела је 
потврдом одлука са телефонских седница које се односе на давање сагласности на 
избор програма који ће се финансирати и суфинансирати у области спорта буџет-
ским средствима, као и давање сагласности за учешће општине Мајданпек у пројек-
тима прекограничне сарадње Србија - Бугарска са општином Сливница.

Поменути пројекти односе се на превенцију и јачање капацитета за рано 
упозоравање на пожаре, у оквиру којег је планирана набавка ватрогасног возила, 
платформ за гашење пожара на висини, два теренска возила и једне “ладе ниве”. 
Кроз други пројекат планирано је уређење Белог изворца и камених врата, спо-
меника природе “Ваља Прераст”, који би за потребе све бројнијих излетника и ту-
риста требало да добију уређене пешачке стазе, одморишта и визиторски центар. 

У раду по предложеном дневном реду, најпре је, због подношења остав-
ке, утврђен престанак рада службеника на положају начелнице Општинске упра-
ве, Љиљане Васиљевић и постављењу вршиоца дужности Лидије Бинђеско, до-
садашњег просветног инспектора. Чланови Општинског већа усвојили су нацрт 
одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за ову годину, те Правилник о начину, поступку и крите-
ријумима за избор програма и пројеката удружења који су од јавног интереса за 
општину Мајданпек. Усвојени су и нацрти одлука о измени оснивачког акта јавних 
предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек и ЈКП “ Доњи Милановац”.

И.Ћ.

КЊАЖЕвАЦ - Ребаланс буџета, трећи од почетка године, условљен је суфи-
цитом, оствареним у 2017. години, казао је на седници Скупштине општине Књаже-
вац председник Општине Милан Ђокић. Он је истакао да ће најважнији пројекат, 
финансиран овим средствима, бити доградња вртића ‘’Црвенкапа’’. Финансираће 
се и уређење сеоских путева, као и комасација.

Део суфицита чине наменска средстава, добијена из државе за активности 
започете у прошлој години.

‘’У 2018. преносимо 27 милиона динара. Свакако најважнија је доградња 
вртића ‘’Црвенкапа’’. Сваке године тридесет детета остане неуписано у систем ПУ 
‘’Бајка’’. То јесте велики проблем. Деца не почињу свој васпитно – образовни про-
цес на време, не социјализују се са осталом децом, родитељи не могу да се про-
фесионално ангажују, јер морају да чувају своју децу. Уколико желимо да водимо 
промотивну популациону политику, то мора да буде наша прошлост. Зато смо одлу-
чили да из уштеда које смо остварили у 2017. години, 12 милиона динара, колико је 
по пројекту потребно, определимо за доградњу вртића ‘’Црвенкапа’’. Пет милиона 
определили смо за уређење некатегорисаних путева, пет милиона за програм ко-
масације, три милиона за одржавање јавне расвете.’’

На седници је, усклађен са ребалансом буџета, усвојен и програм уређења 
грађевинског земљишта. Одборници су усвојили и сет одлука које регулишу ко-
муналну делатност. Пошто му је потврђен мандат, са места заменика председника 
Општине у одборничке клупе сео је Мирољуб Михајловић.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

БОР - Чланови Општинског већа у Бору усвојили су на овонедељној седни-
ци предлоге програма рада Установе Центар за културу Бор, Музеја рударства и ме-
талургије, Народне библиотеке, Установе Спортски центар и Предшколске устано-
ве „Бамби”, док је усвојен и предлог решења о измени програма пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге. На седници већа усвојен је и предлог одлуке о анга-
жовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 
Бор за 2017.годину. Предлог Локалног акционог плана за младе општине Бор за пе-
риод од 2018. - 2020.године је због дораде повучен са дневног реда. Усвојен је пред-
лог програма коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Бор за 2018. годину, као и предлог програма мера за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018. годину.

 М.М.
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КуЛТуРНИ ИДЕНТИТЕТ – КЉучНИ ПРИНЦИП Еу

Одржана презентација „Технологија топлотне разградње 
органских материја у затвореном систему”

НОвА ТЕХНОЛОГИЈА 
„чувАР” ОКОЛИНЕ

селаковић у посети Зајечару

ЗАЈЕДНИчКИМ 
сНАГАМА ПОБОЉШАТИ 
ДЕМОГРАФсКу сЛИКу

Међународна конференција “Културно наслеђе и Европска унија“ у Књажевцу

КЊАЖЕвАЦ - Књажевац је био домаћин међународне конференције 
‘’Културно наслеђе и Европска унија’’. У организацији Института за програ-
нична подручја, конференција је окупила представнике општина и инсти-
туција културе из Словеније, Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, 
Бугарске и Србије.

Сусрет преко стотину чувара културне баштине из шест земаља до-
годио се у граду, који је и признање изузетне дестинације Европе заслужио 
управо поштујући заоставштину предака, подсетио је председник Општине 
Милан Ђокић, поздрављајући учеснике конференције ‘’Културно наслеђе 
и Европска унија’’.

‘’Књажевац је, када је у питању културно наслеђе, управо једном ма-
нифестацијом која валоризује један стари народни обичај, пре неколико 
година заслужио признање као најпожељнија европска дестинација,’’ ре-
као је Ђокић.

Културно наслеђе је основа друштва и само кроз његово очување, 
можемо да гледамо у будућност, поручио је Милош Гајић, саветник у Ми-
нистарству културе и информисања, упућујући носиоце власти и установе 
културе да у том процесу користе фондове Европске уније: ‘’Министарство 

КЛАДОвО - Програм “Технологија топлотне разградње органских улазних 
материја у затвореном систему” разлаже комунални отпад без штетног утицаја на 
воду, ваздух и земљиште. Реч је о технолошком процесу који се одвија по најви-
шим светским стандардима.

- Ова технологија у току разградње из количине од 250 килограма комунал-
ног отпада производи 70 одсто уља, 25 процената гаса високе калоричне вредности 
и 5 одсто кокса у прашкастом стању. Разградња се спроводи без присуства кисеони-
ка, под притиском и на температури од око 540 степени, а у систему нема димњака. 
У затвореном систему прераде комуналног отпада производе се одређене количи-
не обновљиве зелене енергије, а уље, гас и кокс могу се продавати или чувати у на-
менским танковима-казао је Франкл Ласо, менаџер пројекта.

Нова технологија јединствено је решење за све сакупљаче комуналног от-
пада, јер у затвореном систему контролисаном топлотом решава питање загађе-
ности околине.

- Због економске неисплативости ми смо изашли из пројекта градње Регио-
налне депоније у Халову и покушавамо да нађемо алтернативно решење. Једно од 
њих је топлотна разградња органских материја у затвореном систему који произ-
води обновљиву зелену енергију од органског бионеразградивог неопасног отпа-
да.Технолошко решење је прихватљиво, а презентација је први корак да се сагле-
дају могућности за учешће у програму који може бити интересантан и за градове 
из нашег окружења - рекао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Топлотна енергија која током прераде отпада настане на призводној темпе-
ратури може се користити за загревање или конвертовано за хлађење просторија, 
тако да се може продавати дистрибутерима топлотне енергије. На пословима то-
плотне разградње органских материја у затвореном систему може бити ангажовано 
од 40 до 100 радника, једна је од порука са презентације која је одржана у Кладову.

 М.Р.

ЗАЈЕчАР - Генерални секретар председника Републике Србије Никола Се-
лаковић одржао је састанак са градоначелником Зајечара Бошком Ничићем и са-
радницима. 

Никола Селаковић је овом приликом истакао да се мора заједничким сна-
гама радити како би се одређеним мерама побољшала демографска слика Зајеча-
ра, која је поприлично лоша. Селаковић је истакао да ће држава учинити све што 
је у њеној моћи да се та слика и поправи и најавио да ће у Зајечару одржати пре-
зентацију демографске слике Зајечара крајем маја месеца. Такође, овом приликом 
ће се одржати и посебан пријем за жене које су од почетка године постале мајке. 

На овом састанку је било речи и о Канцеларији за демографију и популаци-
ону политику, која ће у наредном периоду бити отворена у Зајечару. У њој ће ради-
ти стручни људи који ће се бавити анализом брачног статуса младих у зајечарским 
селима, бројем новорођених беба у односу на претходне године као и о мерама 
које ће морати да се предузму како би се повећао наталитет на територији града 
Зајечара. 

Селаковић и Ничић су разговарали и о подстицајним мерама за инвестици-
она улагања у бањски туризам. 

Генерални секретар председника Републике Србије Никола Селаковић пру-
жио је велику подршку локалној самоуправи у Зајечару уз договор да ће се радити 
у свакој сфери која се покаже као приоритетна за град Зајечар.

 Текст и фото: Press града Зајечара

културе подржава иницијативе локалних самоуправа о заштити и очувању 
културног наслеђа. Улажемо напоре да заштитимо наше споменике култу-
ре, а улажу се и напори да се из године у годину повећава буџет Министар-
ства.Сви носиоци власти, локалне самоуправе, установе културе, невла-
дине организације требало би што више да се усмере на прекограничну 
сарадњу, да што више користе фонодве ЕУ, а не да се само ослањају на до-
маћа средства.’’

Да ли нас оно што имамо у селима и градовима, у музејима, црква-
ма, у занатима, или кухињама, повезује и да ли ћемо, како се често чује, на 
европском путу изгубити свој културни идентитет, покушали су да одгово-
ре учесници конференције из Словеније, Хрватске, Македноније, Босне и 
Херцеговине, Бугарске и Србије.

Европска унија чува и негује културну разноликост, а само је на нама 
колико ћемо водитити рачуна о сопственом идентитету, казао је Владан Је-
ремић, директор РАРИС-а и председник Организационог одбора конфе-
ренције:  ‘’Културно наслеђе се често спомиње у процесу евро интеграција, 
као тема по којој смо ми, наводно, у опасности. Влада мишљење да ЕУ убија 
идентитет, а тиме и културно наслеђе народа, регије. У процесу европских 
интеграција све зависи од нас самих и од мере у којој желимо да очувамо 
наш културни идентитет. Зато смо одабрали ову тему да на њој покажемо 
да други народи, који су већ у ЕУ, користе средства те исте ЕУ, како би уна-
предили своје културно наслеђе.’’

Конференцију ‘’Културно наслеђе и Европска унија’’ организовао је 
Институт за погранична подруичја у оквиру пројекта ‘’Превазилажење ев-
роскептицизма кроз очување културне баштине’’, подржаног од програма 
‘’Европа за грађане’’.

 Љ.П. 
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ПОчЕО 13. МЕђуНАРОДНИ 
сАЈАМ МЕДА И вИНА

чЕТИРИ ГОДИНЕ 
РАДА ИНФО ЦЕНТРА 
КОМПАНИЈЕ РАКИТА

Мајске свечаности у Неготину

успостављена успешна комуникација са локалним 
становништвом

НЕГОТИН - Круна Мајских све-
чаности, којим општина Неготин обе-
лежава 12.мај, дан када је Неготинска 
крајина, пре тачно 185 година осло-
бођена од Турака и присједињена Ср-
бији, свакако је Међународни сајам 
меда и вина, који почиње данас, а који 
ће, очекује се, окупити више од стотину 
излагача, винара, пчелара, произвођа-
ча производа од меда. 

Ова привредно - туристичка 
сајамска манифестација имаће и своје 
богиње вина, а сви посетиоци ће се 
са фонтане на центалном градском 
тргу сладити божјим нектаром и ви-
нима која су потврдила да је Неготин-
ска крајина богом дана за производњу 
вина.

Свечано отварање 13. Међуна-
родног сајма меда и вина најављено је за 18 сати у петак 11. маја. Модера-
тор је Милорад Миша Ћирић, почасни витез београдског витешког реда 
Сингидунум.

У славу меда и вина овогодишњи Сајам ће заокружити богат музич-
ки и културно уметнички програм, па ће тако 11.маја од 19 сати бити при-
ређен концерт Банатских тамбураша са глумцем Мирославом Жужићем, од 
21 сат концерт Ђорђа Давида, док ће у петак, 12.маја у 19 часова наступити 
женски тамбурашки оркестар „Ла Банда“, а у 21 сат Ивана Селаков.

Петак је резервисан и за стручно предавање о органској произ-
водњи меда, које ће у 10 сати у великој сали СО Неготин приредити др Не-
бојша Недић, затим за промоцију „Пчеларског буквара“ Живојина Богдано-
вића, пчелара из Неготина, најављену за 11 часова у Музичком павиљону, 
а у истом простору ће у 18 сати бити одржано и предавање Александра 
Петровића, професора Пољопривредног факултета у Земуну на тему „Хра-
на и вино“. 

БОР - Инфо центар компаније Ракита Експлорејшн (Exploration), која 
послује у саставу компаније Невсун Рисорсиз (Resources) из Канаде, обеле-
жила је 27. априла 2018. четири године рада.

Током овог периода остварена је успешна комуникација са свима 
који су били заинтересовани за реализацију пројекта будућег рудника ба-
кра и злата Чукару Пеки, а запослени су благовремено били и на услузи ло-
калном становништву које живи у зони геолошких истраживања.

Инфо центар Раките до сада је посетило око 8.000 заинтересованих 
грађана, којима запослени у Центру увек благовремено пружају релевант-
не информације.

Највише интересовања посетиоци Инфо центра су показали за откуп 
земљишта, посао у компанији, као и програме доприноса локалној зајед-
ници. 

“Циљ отварања Инфо центра био је успостављање редовне кому-
никације и информисање локалног становништва о пројекту геолошких 
истраживања на лежишту Чукару Пеки. По броју посета и пруженим ин-
формацијама, показало се да је тај циљ постигнут, те да Инфо центар има 
веома велику улогу у реализацији пројекта”, рекао је Дарко Стојадиновић, 
менаџер комуникација у компанији Ракита.

Инфо центар је на услузи заинтересованима од 8 до 16 х радним да-
нима, у улици Моше Пијаде 46/6, а информације се могу добити и путем те-
лефона на број 030/215-0067.

Такође, све релевантне и правовремене информације, заинтересо-
вани могу преузети и на сајту rakita.net.

Истог дана од 13 сати на централној бини биће приређен и програм 
„Поздрав из Крајине“, а свечано проглашење најбољих вина Сајма и доде-
ла признања најављено је за 20 сати и 30 минута.

Слоган и овогодишњег Сајма меда и вина је „Они виде мед и винО“. 
Реч је о палиндрому, својеврсној игри речи које читајући се слева надесно 
и обрнуто значе исто. Аутор овог палиндрома је Милорад Грбовић, дирек-
тор Народне библиотеке “Доситеј Новаковић”. С.М.Ј.

сајам меда и вина 2017, фото Туристичка организација општине Неготин

Фото: Драган Новаковић
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МАЈсКИ ПРАЗНИЦИ 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕвАЦ

МОЛИТвА ПОД 
МИЏОРОМ

вЕК ПРИЈАТЕЉсТвА, 
сАРАДЊЕ И РАЗЛИКА

Програм обележавања Дана општине
ДРуШТвО

КЊАЖЕвАЦ - Четвртог маја, кроз програм ‘’Путовање у Бибин чароб-
ни свет’’, у великој дворани Дома културе, књажевачки малишани дружи-
ли су се са писцима за децу Јасминком Петровић и Бранком Стевановићем.

Празник Светог Ђорђа, градска слава, обележена је у Цркви Светог 
великомученика Георгија шестог маја.

Истог дана обредом заветне молитве у Вртовцу, почела је манифе-
стација ‘’Молутва под Миџором’’.

Седмог маја у Музичкој школи почело је Државно такмичење музич-
ких школа, које траје до 12. маја.

У среду, деветог маја, у Дому културе одржана је позоришна пред-
става ‘’Sex bomb’’. 

Други део манифестације ‘’Молитва под Миџором’’ Етно фестивал 
биће одржан у Балта Бериловцу 12. маја, а специјална гошћа је певачица 
Јелена Томашевић.

Карневал Предшколске установе ‘’Бајка’’ заказан је за 15. мај у 9:30 ча-
сова. Истог дана, али у 17:30 је финале Општинског фудбалског купа.

Опроштајни гала концерт балетског уметника Константина Костју-
кова гледаћемо 15. маја у великој дворани Дома културе од 20:00 часова.

Дан Општине Књажевац биће обележен 17. маја, свечаном акаде-
мијом и уручењем највиших јавних признања. Почетак је у 13:00 часова у 
великој дворани Дома културе.

Матурантски плес је 18. маја на градском тргу тачно у подне.
Манифестација ‘’Звуци трубе са Тимока’’, која представља квалифи-

кације за такмичење у Гучи, одиграће се 18. маја у 18:00 часова на платоу 
Дома културе.

Национални шампионат Србије – трке на брдским стазама, биће одр-
жан 19. и 20. маја на Старој планини.

КЛАДОвО - До 20. маја у галеријском простору кладовског Дома културе 
може се разгледати фото-документациона изложба фотографија “Сједињене аме-
ричке државе – Србија од 1918. до 2018. године – дипломатски и културни односи”.
Поставка садржи 24 паноа на којима фотографије сведоче о културним и дипломат-
ских односима у периоду од једног века, јер је намера је да се новим генерација-
ма што више приближе српско – амерички односи. Изложбу је отворила Ерика Кин, 
културни аташе амбасаде САД у Београду.

-“Ово је прича о пријатељству, храбрости и хуманости. Она нас повезује и 
прича нам о нашем заједништву током века уназад, а надамо се и у годинама пред 
нама”, рекла је Ерика Кин.

Кроз фотографије и реч аутори изложбе Бора Димитријевић и Миладин Ми-
лошевић,осврнули су се буран век откривајући најважније детаље у дипломатској 
и културној релацији две земље, које су географски удаљене, различитих су еко-
номскх, политичких и културних статуса, али  су повезане многим заједничким ин-
тересима.

-Изложба је, како, део пројекта који је амбасада САД у Београду подржала 
као један од значајнијих пројеката у овој години - нагласио је Бора Димитријевић, 
један од аутора изложбе.

Након отварања изложбе председник општине Кладово Радисав Чучулано-
вић и председник Скупштине општине Кладово Славиша Туфајевић приредили су 
пријем за госте из америчке амбасаде, аутора и организаторе изложбе. На 24 па-
ноа у галерији Дома културе изложене су копије оригиналних архивских докуме-
ната, али и фотографије и друга грађе која америчке и српске односе приказује и 
кроз призму савезништва у оба светска рата, али и кроз разлике које су након тих 
ратова настајале. М.Р.

КЊАЖЕвАЦ - На традицији заветне молитве у Вртовцу настали су 
Ђурђевдански сусрети – Молитва под Миџором. Манифестација, која спаја про-
шлост и садашњост, почела је на Ђурђевдан, шестог маја, на месту Калават, код ка-
пелице, посвећене Светом Ђорђу.

Из давних времена, када се веровало у више богова, па све до данашњих 
дана у Вртовцу, под Старом планином, сачувао се обичај заветне молитве. На 
Ђурђевда, синови и ћерке, унуци и пријатељи, придруже се очевима, мајкама, ба-
бама и дедама на месту Калават, код капелице посвећене Светом Ђорђу, да се зајед-
но помоле за здравље, плодне њиве и воћњаке.

Да ће умети и на своје потомке да пренесу чари овог чудесног празника, по-
казала су деца из Основне школе ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’, најмлађи чланови 
Школе фолклора и оркестар ‘’Златне трубе’’. Из далеке Америке у Вртовац је, вођена 
љубављу, стигла Шоланда, која и свог сина учи да поштује обе културе.

Обичај ‘’Молитва, ђурђевдански обред’’, уписан је на Листу наматеријалног 
културног наслеђа Србије, а традиционални обичаји, који се негују кроз ‘’Молитву 
под Миџором’’, донели су општини Књажевац титулу изузетне дестинције Европе.

Молитва под Миџором има и свој други део манифестације – етно фестивал, 
који ће се догодити у суботу, 12. маја у дворишту старе школе у Балта Бериловцу.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

Међународна манифестација ‘’Ноћ музеја’’ биће одржана 19. маја у 
20:00 часова у дворишту Завичајног музеја.

У недељу, 20. маја, од 10:00 часова, на Бањици ће бити одржана ма-
нифестација ‘’Тозин лонац’’.

У петак, 25. маја, у 9:00 и 12:30 су бесплатне представе за децу Позо-
ришта лутака из Ниша под називом ‘’Чувари природе чисте’’.

Свечано отварање нове археолошке поставке у Архео - етно парку 
Равни најављено је за 29. мај у 13:00 часова.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

Традиционални ђурђевдански сусрети

Отворена изложба “сАД-србија 1918.-2018. - дипломатски и 
културни односи”
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Конкурсом за туристички развој србије Међународни фестивал гитаре “Златна нота 2018 “ 

у Доњем Милановцу
ГАМЗИГРАДсКА БАЊА 

ДОБИЈА ОТвОРЕНИ БАЗЕН

Наставак изградње “Летње позорнице” у сокобањи

„вРЕЛО” ЋЕ БИТИ 
ПОНОс сОКОБАЊЕ

у граду на Дунаву отворена нова туристича сезона

вЕсЕЛА чАРШИЈА 
чувА ТРАДИЦИЈу

ГАМЗИГРАДсКА БАЊА - Директор Специјалне болнице за рехабилитацију у 
Гамзиградској бањи Др Раде Костић потписао је у Београду 22 милиона вредан Уго-
вор о реализацији пројекта „Отворено купалиште у Гамзиградској бањи“.

Пројекат финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
кроз Конкурс за туристички развој Србије у износу од 17 милиона динара.

“Пројекат отвореног базена смо радили са мојом бившом секретарицом Су-
заном Илић још пре 10-15 година, представљен је и у публикацији „Уговор са грађа-
нима“ Бошка Ничића. Конкурисали смо и код Амбасаде Јапана и где још све.Сада 
су се једноставно створили услови. Ове године сви смо се код ресорног министар-
ства заузели да се деси немогуће… И десило се. Вредност пројекта је 22 милиона 
динара. Министарство финансира пројекат неповратним средствима у висини од 
17 милиона динара, а наше улагање односи се на израду пројекта, дозволе, над-
зор…”, рекао је директор Др Костић .

Према речима директора, рок за почетак радова је два месеца, а за завр-
шетак девет месеци.

- Време је почело да тече. Требаће нам помоћ и локалне самоуправе око до-
звола, документације- додао је Др Костић.

Отворени базен у Гамзиградској бањи биће изграђен на локацији између хи-
дро блока Специјалне болнице за рехабилитацију и тениског терена. Биће то ком-
плетан спортско-рекреативни садржај оивичен обалом Црног Тимока.

 А.П.

КЛАДОвО - Већ по традицији нова туристичка сезона у општини Кладово 
отворена је сајамском манифестацијом Весела чаршија у која је под слоганом “Сви 
заједно - Доживимо Кладово” посетиоцима подарила богатство различитости Ср-
бије тамо где је Дунав најлепши. На штандовима као и увек широк спектар произ-
вода од хране и пића до предмета који су уз коришћење рукорада и старих заната 
добили нову употребну вредност. Осим низа занимљивих садржај, својом креатив-
ношћу допринос су дали и школарци, одржана је и презентација туристичке пону-
де Кладовског краја за овогодишњу сезону, на радост и задовољство посетилаца 
и организатора.

- Ово је пета приредба, а осим наших суграђана своје производе изложили 
су и гости из Ниша, Неготина и других градова. Намера је да се посетицима предста-
ве кулинарске, али друге вештине тако да су са нама били, медари, винари, воћари, 
али и људи у чијим радионицама су уз вештине старих заната настали предмети који 
асоцирају на кладовски крај - истакао је Давид Ђурђевић, директор ТОО Кладово.

Нова туристичка сезона у граду на Дунаву отворена је под ведрим небом на 
платоу поред Дома омладине у Веселој чаршији у којој су доминирали традиција, 
богато културно наслеђе, осмех и гостопримство мештана из вароши лоциране на 
обали велике реке, чије је таласе надјачало задовољство посетилаца.

 М.Р.

 ДОЊИ МИЛАНОвАЦ - XIII Међународни фестивал гитаре „Златна нота“ који 
је у Доњем Милановцу одржан крајем априла почео је освртом на претходне фе-
стивале и концертом дуа Кристине Крсмановић, студенткиње на Факултету музич-
ке уметности у Нишу и Петра Јовановића, професора гитаре Музичке школе Алек-
синац. 

У такмичарском делу и категорији победили су Анцута Роберт-Лонут, учени-
ца Музичке школе у Турн Северину, Румунија и Богдан Ђурановић, из Музичке шко-
ле Мајданпек. У другој категорији титулу победника понео је Матеја Вујић из Музич-
ке школе ,,Даворин Јенко” Београд, а у трећој најуспешнији је био Сава Живковић, 
ученик Музичке школе Пожаревац. У IV категорији најуспешнији учесник је Ионика 
Алеxандру из Турну Северина, а у V Леонардо Боројевић из Пожаревца. У VI-ој кате-
горији поново је најбоља била Сара Спречаковић из Пожаревца.

У Хоби категорији Школе гитаре при Центру за културу Бор победник је Ни-
кола Костић, а највреднију награду на фестивалу освојио је Душан Рашић,ученик 
Музичке школе Пожаревац, гитару коју дарује организатор фестивала Асоцијација 
гитариста источне Србије. О наградама је одлучивао међународни жири на чијем је 
челу и ове године био директор “Guitar arta” Београд, професор Бошко Радојковић. 

На до сада одржаним фестивалима, наступило је више 900 ученика и студе-
ната из читавог региона.  И.Ћ.

сОКОБАЊА - Министарство трговине, туризма и телекомуникација суфи-
нансираће и наредну фазу реализације пројекта „Летња позорница Врело“. Вред-
ност радова у наредној фази је око 50 милиона динара, док је укупна вредност 
пројекта преко милион евра. До сада је уложено око 75 милиона динара од којих је 
ресорно министарство суфинансирало око 43 милиона динара. Према речима Иси-
дора Крстића, председника општине Сокобања, без помоћи поменутог министар-
ства општина не би имала снаге да финансијски испрати један овакав пројекат. Наша 
сарадња са министарством је изванредна и у том правцу ћемо се кретати и убудуће. 

Према речима Љубинка Миленковића, директора Туристичке организације 
Сокобања Летња позорница “Врело” ће бити један мултифункционални објекат који 
неће чинити само једна позорница већ две сцене, три језера, водопади, визитор-
ски центар и угоститељски објекат.

С обзиром , на вредност пројекта локална самоуправа ће радити на томе да 
објекат буде у функцији током целе године, а не само за време туристичке сезоне, 
што подразумева изградњу конгресне сале, у оквиру објекта. Очекује се да радови 
буду завршени до краја календарске године.

 М.Б.

ГИТАРА ОДЛИчНОМ 
ДуШАНу РАШИЋу
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Продаја паркинг карата у Туристичкој организацији Зајечара

ЛАКШЕ ДО КАРТЕ

КЛАДОВО - Нову радост малобројним љубитељима спорта и забаве у 
60. Јубиларном издању приредили су Мршави и Дебели актери вечитог кла-
довског фудбалског дербија. Педантни хроничари су забележили да је први 
меч одржан 2. маја далеке 1957. године, а после једногодишње паузе овог 
маја актери су поново истрчали на фудбалски терен. У још једном сусрету 
пуном преокрета и резултатске неизвесности, уз обиље атрактивних потеза 
победили су Мршави 6:4 и реванширали су се супарничком тиму за по-
раз у 59. утакмици. Актери различито коментаришу исход вечитог дербија. 

- Играли смо добро, али се мршави нису дали, слабо смо ручали и то 
је пресудило победника у другом полувремену. Упркос томе ми смо задо-
вољни јер смо забавили публику која нас је наградила аплаузима. То пот-
врђује оправданост манифестације јединствене у Србији и традиција мора 
да се сачува - сматра Димитрије Поповић, члан екипе која је тежила око 
1300 килограма. На другој страни Мршави нису пропустили прилику да 
савладају “љутог” ривала, а у томе су им помогли балони са шприцером на 
центру игралишта из којих су се често освежавали. Иако победа није при-
оритет и они живе за вечити дерби 

- Ово је моје 32 учешће у традиционалном надигравању које траје 
шест деценија. Радујем се свакој утакмици у којој резултат није важан.Ми 
смо добри другари и то је гаранција да ћемо сачувати традицију али је све 
још лепше када се победи - пецнуо је ривале Миле Андрашевић, чувени 
кројач из града на Дунаву, капитен Мршавих.

По неписаном правилу у дербију најнеизвесније је треће полувре-
ме.Уз богату трпезу и чашицу разговора препричавале су се догодовшти-
не са тог и претходних сусрета и ковали планови за наредни 61. сусрет који 
је одавно постао део кладовске спортске традиције.

 М.Р.

ЗАЈЕчАР - Од среде 8. маја у Туристичкој организацији града Зајеча-
ра врши се продаја паркинг карата за домаће и стране држављане.

- Циљ ове сарадње, Туристичке организације града Зајечара и ЈКП 
“Зајечарпаркинг”, је да боравак страних држављана у нашем граду учини-
мо што пријатнијим на тај начин што ћемо им омогућити да на још лакши 
начин купе паркинг карту у нашим просторијама на адреси Светозара Мар-
ковића број 2 – рекла је Ана Игњатовић, директор ТО Зајечар.

Како наводе из Туристичке организације, све информације и обавеш-
тења моћи ће да се прате путем њихове Facebook странице.

А.П.

НЕГОТИН - Улице Марка Орешковића и Старине Новака први пут су 
асфалтиране тек недавно. Асфалт су чекале четири деценије, а по свему су-
дећи, дочекаће га и улица Синише Станковића, чим се у њој заврше радо-
ви на постављању водоводне мреже.

- Ово је један од старијих делова града где има доста становника 
који 40 и више година чекају на уређење њихових улица. Вредност радо-
ва на асфалтирању ове три улице и замени водоводне мреже у улици Си-
нише Станковића је око 43 милиона динара – рекао је Владимир Величко-
вић, приликом обиласка радова.

Осим у ове три улице, у току су и радови на реконструкцији Дани-
чићеве и Милинкове улице. Вредност тих радова је близу 95 милиона ди-
нара.

-Ми настављамо даље са уређењем и асфалтирањем. У плану су ра-
дови и у осталим деловима града, али и селима, где је неопходно обезбе-
дити грађанима оно што је нормално за 21. век, саобраћајнице, водовод, 
канализацију и на нама је да то решавамо-истакао је Величковић и додао 
да се ускоро очекује да се, по завршетку јавних набавки, приступи и ком-
плетном уређењу седам неготинских улица, које ће се са 151 милион дина-
ра финансирати из општинске и републичке касе. С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК- Од осмог, када је обележен Светски дан Црвеног 
крста, па до 15. маја, до када траје “Недеља Црвеног крста”, активисти, 
волонтери и чланови Црвеног крста организоваће бројне манифеста-
ције и активности са темом коју је определила Међународна федера-
ција друштава ЦК и Црвеног полумесеца, под слоганом “Свуда за сваког”.

Добровољним даваоцима крви ће бити уручена одговарајућа 
признања у оквиру обележавања данашњег Националног дана добро-
вољних давалаца крви, радиће се на омасовљењу организације и анга-
жовању нових чланова, посебно из структуре младих, а за волонтере и 
све сараднике и пријатеље Црвеног крста биће организован пригодан 
скуп са циљем да се размене искуства и договоре начини за даље уна-
пређење рада, али и најзаслужнијима уруче пригодна признања. У пла-
ну је реализација акције “Радни викенд на селу”, али и да се активно уче-
ствује у обележавању 141 године рада, односно годишњице оснивања. 
Биће организована предавања из дифузије за волонтере свих профе-
сија са акцентом на предшколце, а и општинско такмичење из прве по-
моћи као и квиз “Шта знаш о Црвеном крсту и здрављу”. Ни ове године 
неће изостати подела пакета свим бебама рођеним током трајања “Не-
деље Црвеног крста”.

 И.Ћ.

Црвени крст Мајданпек пригодно обележава 
“Недељу Црвеног крста”

“свуДА ЗА свАКОГ”

у Кладову Мршави и Дебели поделили 60. мегдан

РАДОсТ ДЕРБИЈА 
КОЈИ ТРАЈЕ

Настављено асфалтирање улица

ТРИ НЕГОТИНсКЕ 
уЛИЦЕ АсФАЛТИРАНЕ 

ПОсЛЕ чЕТИРИ 
ДЕЦЕНИЈЕ

Фото: Општина Неготин
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ЗНАчАЈ АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА у МЕДу

ТИМОчАНИ 
И КРАЈИНЦИ 

ОДуШЕвИЛИ БЕОГРАД

АРОМА сТИЛ 
ЗА ТвОЈЕ 

МАТуРсКО вЕчЕ

ЗАвОД  ЗА ЈАвНО ЗДРАвЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕчАР / ДРуШТвО

Традиционална недеља Тимочана и Крајинаца

Мед је слатка сирупаста материја коју 
производе медоносне пчеле. Пчеле сакупљају 
слатке сокове са разних медоносних биљака, а 
затим их прерађују у свом желудцу и депонују у 
воштано саће одакле се касније вади мед. Мед 
поседује антимикробну, антиоксидативну и анти-
бактеријску активност, а такође се користи и за 
јачање имунитета. Ове активности су последица 
присуства ензима и хемијских једињења у меду 
од којих су најзначајнији феноли и флавоноиди, 
као и присуство полена и прополиса. 

Поленска анализа меда (мелисопалино-
логија) је метода која поткрепљена хемијским 

анализама, омогућује утврђивање фалсификованог меда у промету и на тај начин 
се остварује заштита крајњих потрошача. Детерминисана поленова зрна у меду 
представљају значајан индикатор порекла меда – полен биљне врсте је као оти-
сак прста. Ова метода представља одређивање ботаничког и географског порек-
ла меда и најчешће се користи у комбинацији са другим анализама меда. Поред 
тога, ова анализа пружа веома важне информације о начину вађења и филтрацији 
меда, ферментацији и хигијенским аспектима као што су контаминација минерал-
ном прашином, спорама, честицама хумуса, чађи и скроба. Анализа меда заснова-

БЕОГРАД - Приказом стваралаштва културних прегалаца Источне Србије 
Удружење Тимочана и Крајинаца у Београду од 17. до 21. априла освојило је Београд.

Представљањем уметничких слика Јасне Каровић, родом из Књажевца и 
промоцијом књиге Метак, Тамаре Симеоновић у препуној кући Ђуре Јакшића у бе-
оградској Скадарлији отпочела је традиционална недеља Тимочана и Крајинаца у 
Београду.

Сала Удружења књижевника Србије у четвртак, 19.04. била је премала да 
прими велики број поклоника писане речи Властимира Станисављевића Шарка-
менца о чијем је стваралаштву надахнуто говорио књижевник Адам Пуслојић.

Пуслојић је подсетио присутне да је Шаркаменац донео прву Џез трубу у 
Неготин и да су уз Властине стихове настајале предивне песме покојног Љубише 
Станојевића – Луиса.

Казујући своје стихове Властимир Станисављевић Шаркаменац исказао је 
пребогату игру речи роднога Салаша и Шаркамена у коме је отпочео своје учи-
тељевање.

О својој 37-мој књизи песама аутор посебно истиче значење самог наслова: 
Сви нешто говоре песме уместо да их певају.

О песмама, али и о укупном стваралачком опусу, говорили су Видак Масло-
варић и Миодраг Чолаковић, а домаћин је био Миљурко Вукадиновић.

Недеља је окончана редовном скупштином Удружења у преподневним са-
тима и целевечерњом забавом.

Скупштина је отпочела минутом сећања на све преминуле Тимочане и 
Крајинце, а посебно члану Управног одбора преминулом Кости Прстићу.

На традиционално Тимочко вече које је водио Ненад Камиџорац, прославље-
ни зналац музике а посебно музичких стваралаца Тимока и Неготинске крајине го-
сте је забављао Народни оркестар под управом Илије Павловића са специјалним го-
стима Радетом Јоровићем и победницом емисије „Шљивик“ – Вионером Пауновић.

На почетку вечери Драгиша Голубовић – Голуб , члан Управног одбора, от-
певао је химну Удружења – Расло ми је бадем дрво.

 Текст и фото: Медија Центар Бор

КЛАДОвО - Гранд Арома је у оквиру своје мисије пружања подршке бу-
дућим матуранткињама да заблистају на својој матурској вечери, посетила Кладо-
во. Младе даме завршних година средњих школа у Кладову имале су прилику да од 
стручног тима Гранд Арома кафе чују много корисних савета, сугестија и позитив-
них примера који ће им помоћи да лакше реше недоумице око припрема за једну 
од њихових најважнијих вечери, али и како да граде сопствени стил и да са само-
поуздањем крену у сусрет будућим изазовима.

У пријатној атмосфери и уз шољицу Гранд Арома кафе, девојке су уживале 
у разговору са стилистом и беаутy тренером, који су се трудили да им пруже што 
више информација и одговора на питања која су им важна за припрему овог посеб-
ног догађаја у њиховом животу. 

- Нисмо све исте и управо то је оно што нас чини савршенима. Бити своја и ау-
тентична упркос свим изазовима спољног света је пут који води ка правим одлукама 
које наш живот усмеравају у жељеном правцу. То је порука коју желимо да пренесе-
мо матуранткињама у Кладову, али и другим градовима у Србији. Гранд Арома жели 
да охрабри девојке да својим талентом, способношћу и осмехом освоје свет - изјави-
ла је Марија Гичић, маркетинг менаџерка Гранд кафе.

саопштење за медије

на на идентификацији полена у узорку меда значајна је и за особе са алергијом на 
одређену врсту полена. 

Нашим Правилником о квалитету меда (Сл. Гл. РС број 101 од 08.12.2015.) 
прописани су процентуални удели полена појединих биљних врста у меду, како 
би се испитивани мед могао окарактерисати као монофлорни, унифлорни или по-
лифлорни уколико ниједна биљна врста не доминира. Мед у промету, би требало 
поред основних карактеристика, да садржи и спектар детерминисаних биљних вр-
ста, да би потрошач могао направити прави избор.

У Заводу за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару може се урадити анализа меда 
било на захтев појединца –физичког лица или правног лица сваког радног дана. 

У циљу заштите потрошача потребно је урадити детаљну анализу меда. Пра-
ви мед за разлику од ,,Прављеног меда“ има одређене хемијске карактеристике и 
садржи полен биљних врста са којих су пчеле сакупљале слатке сокове.

 Завод за јавно здравље “ТИМОК” Зајечар
 мр Милијана вучковић, дипл. биолог

 Драган Пауновић, дипл. биолог


