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Обележен Дан општине Књажевац

Одржана друга седница Скупштине 
општине Бор

у ЗЦ „Кладово” у рад пуштен нови линеарни 
акцелератор

„Истина је да исток Србије заостаје и за еко-
номским растом, просечним БДП-ом, и са стандар-
дом - то морамо заједно да променимо. Веома је 
важно да економски подигнемо источну Србију. 
Надам се да ће налажење стратешког партнера за 
РТБ “Бор“ бити добар замајац, али и подршка ком-
панија, као што је „Хајнекен” у Зајечару, је врло важ-
на у запошљавању нових радника. Важна ствар је и 
да компаније сарађују са просветом и дају стипен-
дије, и утичу да млади људи остају овде“, изјавила 
је Ана Брнабић, председница Владе Републике Ср-
бије за недељник “Тимочке“, у Зајечару.

По речима премијерке, није све до Владе Ср-
бије. Пуно тога је и до локалних самоуправа, које 
треба да направе привредне савете и да пробају да 
оснаже предузетнике, али и средње и мале компа-
није на локалу. И зато поручује локалним самоупра-
вама: “Немојте да чекате да Влада из Београда дово-
ди стране инвеститоре. Постоји могућност и велика 
вероватноћа да такве капацитете у предузетници-
ма постоје и на локалу, само их треба позвати и пи-
тати их шта локална самоуправа може да учини за 
њих, да им створи боље услове, како би они запо-
слили више људи“.

“Влада ће помоћи колико може. Ја ћу бити 
у Бору већ почетком јуна, на отварању новог руд-
ника, и великој инвестицији канадске компаније. 
У јуну ћемо, ако не и раније, расписати тендер за 
стратешког партнера за РТБ “Бор“. Свакако ћемо у 
наредном периоду бити све присутнији у Тимочкој 
Крајини“, закључила је Брнабићева.

СТРАНА 6 
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Одржана друга седница Скупштине општине Бор

Општина Кладово у 2017. години пословала домаћински

БОР И ДАЉЕ БЕЗ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

у ОПШТИНСКОЈ КАСИ СуФИЦИТ 
83,8 МИЛИОНА ДИНАРА

БОР - Александар Миликић, председник општине Бор повукао је са днев-
ног реда овонедељне седнице локалног парламента предлог одлуке о измени и 
допуни пословања Јавног предузећа за стамбене услуге ’’Бор’’, престанку функције 
и именовању општинског правобраниоца, као и расписивање огласа за давање у 
закуп постављања киосака на 18 локација у граду. Иако представници опозиције 
сматрају да се председник на овај потез одлучио јер је био уцењен штрајком запо-
слених у општинској управи,Миликић тврди другачије.

-Одлука о измени и допуни предлога одлуке о пословању Јавног стамбеног 
повучена је са дневног реда, због тога што ће се на наредној седници Скупштине 
општине Бор наћи заједно са предлозима одлука о пословању и свих других јав-
них предузећа. Повод за незадовољство запослених у администрацији је најавље-
на најава Јавног стамбеног да ће својим радницима исплатити солидарну помоћ. 
Јутрос сам имао састанак са радницима општинске управе и указао сам им на закон-
ски оквир њихових захтева. Знам да су плате у јавном сектору, поготово у општин-
ској управи и јавним установама, много ниже него у јавним предузећима, међутим 
анекс два уговора потписаног са министром и представницима синдиката дозвоља-
ва да се солодарна помоћ може исплатити само запосленима у јавним и јавно-ко-
муналним  предузећима-тврди Миликић.

Одборници су усвојили и програме рада јавних предузећа и установа, као и 
програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине у оквиру кога ће 
на располагању за ову годину бити 85 милиона динара, док је тачка о избору пра-

вобраниоца, коме је мандат истекао још  2012. године, по-
вучена са дневног реда.

-Јавни правобранилац је нешто што требамо мало 
шире да сагледамо и на некој од наредних седница ћемо 
објективније дати предлог који би касније могао да на пра-
ви и одговоран начин заступа интересе општине Бор. Не-
опходно је да се у наредном периоду у општинској управи 
направи низ промена и измена и увелико се ради на томе. 
У претходном периоду смо мењали начелника одељења 
за инспекцијске послове, очекују нас промене и у другим 
службама-објашњава Миликић.

Важна одлука коју су одборници  усвојили већином 
гласова је и ангажовање ревизора за обављање екстерне 
ревизије завршног рачуна буџета општине Бор за 2017.го-
дину, која би требало да буде донета до 15.јуна,изазвала је 
негодовање одборника опозиције.

-Да ли значи да ћете ви да спороведете јавну набав-
ку за ревизора, да ће он да одради посао и да поднесе из-
вештај који ми требамо да усвојимо до 15. јуна? Мислим да 
је то немогуће и да сте услед неког неозбиљног рада до-
вели нас у ситуацију да је просто немогуће да испоштује-
мо рокове - каже Срђан Марјановић, одборник коалиције 
“Уједињени за Бор“ .

Начелница општинске управе Љубинка Јелић рекла 
је да је за услуге екстерне ревизије у питању набавка мале 
вредности процењене на 300 хиљада динара за коју није 

предвиђено да се испоштују велики рокови, тако да ће посао бити одрађен на вре-
ме.

Зелено светло су одборници дали и Закључку Владе Републике Србије којим 
се пакет државне акције у акционарском друштву „Центроисток“ без накнаде пре-
носе на општину Бор.

Одборник Југослав Јовановић,као бивши радник овог некада престижног 
трговинског ланца обавестио је присутне на опасност која постоји у овом акцио-
нарском друштву.

- Након толико година нерада у „Центроистоку“ убеђен сам да постоји опас-
ност од изливања амонијака и упозоравам вас да расхладни систем који је у хладња-
чама је застарео и од 2006. када је престао са радом до дан данас није укључен-на-
глашава Јовановић.

До кадровских промена дошло је  у Туристичкој организацији општине Бор, 
где ће досадашњег вршиоца дужности директора Мирјану Марић, која је поднела 
оставку, заменити Маја Бакоч.

На седници су потврђени мандати за четири нова одборника од којих су 
Жељко Јоцић, Јасна Ћирић и Зуди Јагупоски са листе Српске напредне странке и 
Социјалистичке партије Србије и Југослав Јовановић са листе Доста је било и Две-
ри српске, а усвојена је и оставка одборника СНС-а Владимира Станковића коју је 
због професионалних обавеза поднео на седници.

 М.М.

КЛАДОВО - На 60. седници Општинског већа у Кладову већници су једно-
гласно усвојили Нацрт завршног рачуна буџета општине Кладово за 2017. годину. 
Укупни буџетски приходи су 628,4 милиона динара и у односу на планирана сред-
ства реализовани су са 77,5 одсто, расходи су 544,3 милиона динара или 67 одсто 
од плана тако да је у општинској каси у мунулој години забележен суфицит од 83,8 
милиона динара за колико су приходи већи од трошкова.

- Ми смо се определили за стезање каиша, а вишак у општинској каси је ефе-
кат домаћинског пословања. Са више новца отварају се могућности за инфраструк-
турне радове јер је наша орјентација да се побољшају услови живота свих наших 
грађана.Тај тренд биће настављен и у наредном периоду - казао је Радисав Чучула-
новић, председник општине Кладово.

Подршку чланова Општинског већа добио је и предлог годишњег Програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кладово за 2018. годину за 1701 хектар колико ће бити понуђе-
но на јавној лицитацији за закуп. После доста полемике подршку већника добио је 
Извештаји о зимском одржавању улица и путева пре ванредне ситуације трошкови 
су 3,8 милиона динара, док је трошковник за време ванредне ситуације 1.150.000 
динара и радови у том периоду биће финансирани из сталне резерве буџета општи-
не Кладово. На седници Општинског већа усвојен је Извештај о пословању ЈП “Ко-
муналац” у 2017. години и дата је сагласност да се у складу са Уредбом Републичке 
Владе запосленима у том предузећу исплати једнократна новчана помоћ у износу 
од 41.800 динара уз препоруку Саше Николића повереника и чланова Општинског 

повереништва СНС Кладово да се директор и извршни директори Комуналца свог 
дела надокнаде одрекну у корист радника са најнижим примањима.

Већници су дали сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП “Јединство” у 
износу од 1,3 милиона динара по финансијском извештају за 2017. годину.

 М.Р.
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Асфалтирање улице у Дубочану

ОБЕћАНО-ИСПуЊЕНО
Завршени радови на санацији зграде Репубчке инспекције

уРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА 
ГРАДА

у ЗЦ „Кладово” у рад пуштен нови линеарни акцелератор

КЛАДОВО-Поводом завршетка изградње и опремања новог 
објекта за радиотерапију Здравствени центар Кладово посетила је де-
легација Министарства здравља коју је предводио државни секретар 
професор доктор Владимир Ђукић и представници Јединице за коор-
динацију “Другог пројекта развоја здравства Србије” у оквиру којег су 
обезбеђена средства за ту намену. Кладово је добило нови линеарни 
акцеларатор апарат за зрачење пацијената најновије генерације, ЦТ 
симулатор односно скенер за планирање зрачне терапије и бункер у 
којем је смештен уређај за спровођење терапије зрачења. После но-
вих апарата за зрачење које су добили Ниш, Крагујевац и Институт за 
онкологију и радиологију у Београду, нови линеарни акцелератор за 
две недеље почеће да ради и у Кладову. Набавком савремених апа-
рата биће смањене досадашње листа чекања.

- Ово је историјски тренутак за медицинске раднике Здрав-
ственог центра, као и за грађане Кладова и целе источне Србије који 
ће, моћи да се лече на апарату који је ‘’последња реч технике”- ис-
такао је др Борисав Петровић. Директор ЗЦ “Кладово” захвалио се 
Министарству здравља што је укључило Кладово у пројекат развоја 
здравства у Србији и подсетио да у Здравственом центру Кладово 
радиотерапију дневно прима између 40 и 70 пацијената којима је до 
сада пружана само конвенционалне методе зрачења које нису стан-
дардне у савременој радиотерапији због чега су бројни пацијенти 
били принуђени да одлазе у друге центре.

За потребе зрачне терапије пацијената оболелих од рака у опремање ЗЦ 
“Кладово” инвестирано је 3.014.114 евра. Са шест нових линеарарних акцелерато-
ра и три ЦТ симулатора са пратећом опремом Србија је испунила светске стандарде, 
јер поседује по један савремени апарат за зрачење на 250.000 становника поручио 
је професор доктор Владимир Ђукић, државни секретар Министсарства здравља.

- После 44 године довели смо у Здравствени центар Кладово нову техноло-

ЗАЈЕЧАР - Најављени радови на одржавању и асфалтирању улица у зајечар-
ским селима увелико су у току. У центру села Дубочане, асфалтирана је улица ду-
жине око 300 метара, за шта је утрошено 150 тона асфалта. Мештани овог села не 
крију задовољство и истичу добру сарадњу са Градском управом.

Славиша Јовановић из Дубочана, каже да је његова жеља била да допри-
несе нешто свом селу, како би живот у њему био лепши, те су се он и његове ком-
шије ангажовали и учествовали у асфалтирању једног дела улице у центру села, а 
сада не крије задовољство што је и Градска управа испунила обећање дато меш-
танима овог села.

„Сада имамо леп пут до својих кућа. Бивша власт је обећавала да ће овде 
да се уради доста тога, међутим од тих обећања ништа није било. Од када је власт 
преузео Бошко Ничић, он и његови сарадници преузели су иницијативу и ево сада 
се планови реализују“, објашњава Јовановић.

Помоћник градоначелника Милан Станковић истиче да радови у Дубоча-
ну представљају прави пример добре сарадње између Градске управе и грађана 
Зајечара.

„Градска управа и грађани заједничким снагама учествују у овим радовима, 
што представља посебно задовољство. Иначе, сви ови радови, и претходних дана 
у Великој Јасикови и у другим селима, али и у граду, урађени су на основу Уговора 
о летњем одржавању на територији града Зајечара“, навео је Станковић и додао:

„Град Зајечар је конкурисао код Министарства привреде и добио део сред-
става за израду пројектне документације, па ће у 2019. години бити реконструисан 
пут од Салаша, преко Мале Јасикове, до Дубочана, Глоговице и Јелашнице. Све то је 
позитивно и добро за наш град у коме се сада заиста ради. Све оно о чему смо при-
чали у предизборној кампањи и што смо обећавали, сада и спроводимо“.

Председник Месне заједнице Дубочане Драган Петковић, захвалан је меш-
танима села, као и градоначелнику и Градском већу.

„Презадовољан сам што постоје још људи који мисле на наше село, треба-
ло би да се на селу што више ради и сређује, и да ову праксу наставимо даље“, ре-

као је Петковић. А.П.

НЕГОТИН - У оквиру санације зграде Републичке инспекције, једне од згра-
да под заштитом државе у централном градском језгру, локална самоуправа Него-
тин финансирала је са 3,2 милиона динара радове на реконструкције фасаде. Део 
средстава неопходних за санацију мокрог чвора и унутрашње радове на кречењу 
и столарији, у укупној вредности од милион динара, обезбедио је и Борски управ-
ни округ преко Министарства финансија.

-Пре три године је одрађена санација крова по систему пола-пола, Борски 
управни округ и ми, свако са по милион динара, преко Министарства финансија, 
тако да можемо да кажемо да је ова зграда која је под заштитом Завода за зашти-
ту споменика културе, тотално репарирана- каже Владимир Величковић, председ-
ник општине Неготин.

Он истиче да локална самоуправа планира да догодине реконструише и 
зграду у којој се налази Катастар непокретности, у договору и са том републичком 
институцијом. Тиме би, каже Величковић, централно градско језгро било потпуно 
реконструисано и то за дужи временски период.

-Имали смо разговоре са директором Катастра у Београду око реконструк-
ције зграде неготинског катастра у којој и општина има своје просторије. Они су 
прошле године уложили средства у репарацију крова и договор је да ми одрадимо 
пројекат за реконструкцију фасаде и столарије - додаје Величковић.

 С.М.Ј.

гију и из 19.века прешли у 21.век. Заштитили смо и пацијенте, али и особље. Поно-
сан сам што могу да кажем да ће здравствени радници моћи да се усавршавају и 
да на најсавременији начин, радиотерапијом са 3Д стимулатором, лече око 40 па-
цијената колико у просеку дневно прима терапију у овом центру-рекао је Ђукић.

У оквиру “Другог пројекта развоја здравства Србије” осим набавке најсавре-
менијих апарата са пратећом опремом и урађени су и неопходни грађевински ра-
дови па ће зрачна терапија најтежих болесника који болују од рака сада бити зна-
чајно олакшана. Средства у износу од 18 милиона евра обезбеђена су из кредита 
Светске банке , а утрошена су за опремање Институту за онкологију и радиологију 
Србије, Клиничког центра Ниш, Клиничког центра Крагујевац и Здравственог цен-
тра Кладово. М.Р.
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ЗАЈЕЧАРСКО ПИВО 
СИМБОЛ ВРЕДНОСТИ

Премијерка Ана Брнабић посетила Зајечарску пивару

ЗАВИДНИ ДИПЛОМАТСКИ 
И КуЛТуРНИ ОДНОСИ 

ДВЕ ЗЕМЉЕ

Ерика Кин, аташе за културу амбасаде САД-а у посети 
општини Бор

ЗАЈЕЧАР - Председница Владе Србије Ана Брнабић посетила је 
Зајечарску пивару поводом 10 година успешног пословања компаније 
HEINEKEN у Србији, у оквиру које пивара послује. Осим председнице Вла-
де, пивару су посетили министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Зоран Ђорђевић, градоначелник Зајечара Бошко Ничић и амба-
садор Краљевине Холандије у Србији Њ. Е. Hendrik van den Dool.

Директор компаније HEINEKEN Србија Viktor Gillhofer упознао је при-
сутне са постигнутим резултатима, глобалним безбедносним процедурама 
и инвестицијама компаније у протеклој деценији.

Током посете Зајечарској пивари, председница Владе честитала је де-
сетогодишњи јубилеј успешног пословања компаније HEINEKEN у Србији и 
указала на значај иностраних инвеститора за локалну заједницу: 

„Желим да захвалим на инвестирању више од 200 милиона евра, тру-
ду, раду и знању које је HEINEKEN уложио у Србију у претходних 10 година. 
Влада Србије је на располагању компанији HEINEKEN, као и свим инвести-
торима, који су попут вас пренели знање и искуство и на тај начин допри-
нели унапређењу пословног амбијента у Србији. Нове инвестиције компа-
нија које су присутне на нашем тржишту, најбољи су доказ да је пословна 
клима у Србији добра. Влада заједно са пословном заједницом наставља да 
ради на томе да клима буде још боља и да се инвеститори, домаћи и стра-
ни, мали и велики у Србији осећају сигурно и да имају извесност у посло-
вању”, рекла је премијерка.

Амбасадор Краљевине Холандије говорио је о позитивном утицају 
холандских компанија на локалним тржиштима: 

„Зајечарска пивара и легендарно Зајечарско пиво представљају ис-
тинске симболе онога што се може постићи када се српско занатство, ду-
гогодишња експертиза и љубав према традицији комбинују са холандским 
иновацијама, модерним (пиварским) технологијама и пословним праксама“.

Gillhofer је истакао да ће компанија HEINEKEN Србија наставити да 
буде одговоран грађанин Републике Србије, сарађивати са интересним 
странама и улагати у локалну заједницу.

„Компанија успоставља, развија и одржава стабилне односе и са-
радњу са локалним самоуправама. Наш план је да наставимо да улажемо 
у активности и пројекте локалне заједнице. HEINEKEN верује у ову земљу 

и жели овде да остане, ценимо културу и вредне људе у Србији“, изјавио 
је Gillhofer.

У складу са стандардним безбедносним процедурама председница 
Владе, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, градо-
начелник Зајечара и амбасадор Краљевине Холандије погледали су видео 
„Правила која спашавају живот“ који је обавезан за све посетиоце HEINEKEN 
пивара, након чега су обишли производни погонлазак где су имали прили-
ку да виде производни погон и да разговарају са запосленима.

Од доласка на тржиште Србије, HEINEKEN је побољшао техничке 
стандарде и капацитете својих пивара које сада имају најпрестижније међу-
народне сертификате за квалитет, пословање, производњу, организацију и 
заштиту животне средине.

БОР - Отварање изложбе “САД-Србија, 1918-2018, дипломатски и културни 
односи” у борском Музеју рударства и металургије је само почетак сарадње између 
Србије и Америке, речено је на пријему у општини Бор који је заменик председника 
општине Бор,Бранко Перић са сарадницима организовао за Ерику Кин, аташеа за 
културу у амбасади САД-а и Марију Бјелопетровић, стручног саветника у амбасади.

- Јасно ми је да овде имамо добре партнере и сигурна сам да ћемо убудуће 
сарађивати.Желим да позовем младе из Бора и источне Србије да уколико желе 
да студирају у Америци и добију стипендију амбасаде, обавезно посете наш сајт и 
facebook страницу на којој се могу информисати-нагласила је Ерика Кин.

Милена Станојковић, члан већа задужена за културу и информисање истак-
ла је овом приликом да је  посета аташеа за културу од изузетне важности за фи-
нансирање будућих програма и пројекта са којима општина Бор планира да насту-
пи уз подршку америчке амбасаде. М.М. 



БРОЈ 293 5

ТРКА МИРА 
ПРОШЛА КРОЗ 
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ПРЕЦИМА ПОЧАСТ

ДРуШТВО

Варош на Дунаву угостила учеснике 
велике међународне манифестације

Општина Неготин прославила градску славу

Обележен Дан општине Књажевац

 КЊАЖЕВАЦ - Уручењем највиших општинских признања, у Кња-
жевцу је обележен 17. мај, Дан општине. ‘’Пред собом имамо још много по-
сла да Књажевац учинимо местом, какво отворених очију сањамо, али ми 
не дугује ником ништа, осим својој деци будућност, а својим прецима по-
част’’, казао је на свечаности председник општине Књажевац Милан Ђокић. 

Интонирањем државне химне и речима добродошлице свим при-
сутним гостима из региона и републике, у књажевачком Дому културе по-
чела је свечаност обележавања Дана општине. На време, када је тадашњи 
Гургусовац ослобођен турске владавине, подсетио је Миодраг Ивковић, 
председник Скупштине општине Књажевац.

‘’Ослобођење од вековне турске владавине тимочки крај дочекао 
је тек 1833. године, када се народ дигао на устанак. 17. мај 1833. је датум 
када је после 437 година, на овим просторима збачена турска власт, датум 
који значи да ће и Гургусовац закорачити у будући развој’’. 

Књажевац пред собом има има дуг пут до оног места какво отво-
рених очију сањамо, поручио је, честитајући грађанима Дан општине, ње-
гов први човек Милан Ђокић.

‘’Знамо да је Књажевац прешао дуг пут транзиције и почео да се 
сврстава у ред најбољих у многим областима, али пред собом имамо још 
много посла да Књажевац учинимо местом, какво отворених очију сањамо. 
Наши преци побеђивали су крвљу, чашћу, храброшћу. Данас, наше оружје 
су наше визије, енергија, труд, упорност и љубав према свом граду и отаџбини. Кња-
жевац не дугује ником ништа, осим својој деци будућност, а својим прецима почаст.’’

Највише општинско признање – Мајску награду ове године добили су: Омил 

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - После Малог Зворника, Лознице и Шапца, а преко 
Београда, Смедерева и Пожаревца, учесници овогодишњег међународног такми-
чења “Трка мира” дочекани су у Доњем Милановцу, одакле су пут наставили ка Кла-
дову и даље ка Румунији. 

Светску Трку мира „Peace Run“ је 1987. године покренуо индијски спорти-
ста, филозоф и сањар о миру Шри Чинмој. Од тада се одржава сваке друге годи-
не на глобалном нивоу. Овогодишња је у Србији одржана од 15. до 19. маја, а реч 
је о спортској манифестацији посвећеној миру, складу и пријатељству међу људи-
ма и народима света без обзира на њихову националну, расну, верску или поли-
тичку припадност. 

Трка мира је до сада прошла кроз више од 150 земаља света, на свих шест 
континената, а њена траса је неколико пута дужа од обима земаљске кугле. Дуж тра-
се, у местима кроз која пролази, а тако је било и у Доњем Милановцу учесницима се 
придружују грађани, деца, локални спортисти, уметници. Упаљена бакља коју трка-
чи носе, симболизује људске тежње за мирнијим и срећнијим светом, а прелазећи 
из руке у руку, повезује људе са жељом да једнога дана у свету владају мир, љубав, 
склад и јединство. И.Ћ.

НЕГОТИН - У присуству бројних званичника и гостију, Општина Неготин про-
славила је своју славу Вазнесење Господње, Спасовдан. Обележавање Спасовда-
на започето је светом литургијом у храму Свете Тројице, коју су служили свеште-
ници архијерејског намесништва неготинског, а затим и литијом која се кретала од 
централног трга Стевана Мокрањца, до споменика на месту погибије Хајдук Вељка 
Петровића и натраг до зграде општине. На месту погибије легендарног браниоца 
Неготина у присуству, такође, великог броја званица, пререзан је славски колач.

Прослава Спасовдана настављена је и у згради општине Неготин где су, та-
кође, свештеници архијерејског намесништва неготинског, Зоран Јовић, протона-
месник, Милан Радовић и Марко Пајчин, уз саслужење Хора храма Свете Тројице, 
под управом Светлане Кравченко, у присуству општинских званичника и гостију 
пререзали славски колач. Многобројне госте дочекали су Владимир Величковић, 
председник општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника општине 
Неготин, мр Милан Уруковић, председник СО Неготин и чланови Општинског већа. 
За званице је у холу зграде општине приређен и пригодан коктел.

 С.М.Ј.

Ранђеловић, директор ‘’Стандарда’’, Аца Тричковић, диломирани инжењер грађеви-
не у Јавном предузећу ‘’Путеви Србије’’, Љубиша Стојановић, директор ‘’Ноте’’, Тама-
ра Грујић, ауторка емисије ‘’С Тамаром у акцији’’ и Бранко Стефановић, један од ди-
ректора у Телекому Србија. 

Захвалнице су добили Далибор Ивковић из Црвења, за показану хуманост и 
изузетну храброст у гашењу пожара, Драган Илић, командир Полицијске испоста-
ве Књажевац, Савет Месне заједнице Грезна, Драган Михајловић, декан и редовни 
професор Факултета за менаџмент и Историјски архив „Тимочка крајина“.

У уметничком делу свечаности учествовали су глумац Лепомир Ивковић, 
флаутисткиња Анђела Братић и фолклорни ансамбл ‘’Коло’’ из Књажевца.

 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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ПРИЗОР ЗА ПОНОС

МАТуРАНТИ 
ЗАИГРАЛИ КОЛО

МЛАДИ ГЛуМЦИ 
ПОНОС СОКОБАЊЕ

Неготински матуранти заиграли кадрил на централном тргу

Зајечарски матуранти плесали у ритму Штрауса

Плесали и Књажевчани

ученици из Сокобање на републичкој смотри драмских 
секција

ЗАЈЕЧАР - У ритму штрауса, како већ традиција налаже, 520 матураната пле-
сало је на зајечарском тргу у оквиру манифестације „Матурантски плес“ – „European 
Quadrille Dance Festival“.

Призор за понос и уживање. Тачно у подне, уз музику Јохана Штрауса „Сле-
пи миш“, зајечарски матуранти су заплесали на радост свих присутних. Ова тради-
ционална манифестација се у Зајечару одржава 11. пут.

Пре почетка матурантског плеса, градски већник задужен за културу Вујадин 
Милошевић, пожелео је матурантима који не одлазе из Зајечара, да се што пре запо-
сле, а онима који одлазе на студије у Београд, Ниш, Крагујевац…да се врате у Заје-
чар након завршених студија и да овај град учине лепшим и бољим местом за живот.

Након што је завршен плес, по традицији, зајечарски матуранти су, у прису-
ству родитеља, наставника, пријатеља и многобројне публике, играли у колу.

Организатор манифестације је Установа Народно позориште Тимочке Краји-
не-Центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар, а покровитељ је Град Зајечар.

Манифестација под називом „European Quadrille Dance Festival“ или Мату-
рантски Плес у Србији је почела 2005. године а први град који се прикључио овом 
пројекту Плесног Савеза Словеније био је град Краљево, највећом заслугом њихо-
вог братског града Марибора. После Краљева 2006. год. прикључио се и Ниш, од 
2007. год. и многи други градови: Јагодина, Зрењанин, Београд, Нови Сад, Панчево, 
Крагујевац, Смедерево, Пирот, Зајечар, Неготин, Крушевац, Трстеник, Ћуприја, Вр-
шац, Алибунар, Кикинда, Лапово, Свилајнац, Врање, Прокупље, Нови Пазар, Бела 
Црква, Прибој, Нова Варош, Сјеница, Ужице, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Баји-
на Башта итд.

Сви матуранти плешу исту кореографију, уз музику Јохана Страуса „Слепи 
миш“, а музика се најчешће емитује преко сателитског радија и сви европски градо-
ви плешу у исто време тачно у подне (12:00). На основу тога обарамо заједно и Ги-
нисов рекорд као највећи симултани плес у свету. Рекорд који је оборен још 2011. 
год. износи 33.202 плесача.

Без обзира на Гинисов рекорд главно је то да су сви матуранти све време 
насмејани, да се одлично друже и да им је лепо, и да бар мало осете лепоту плеса.

У овом пројекту су до сада учествовали матуранти из Чешке, Словачке, 
Мађарске, Словеније, Хрватске, Аустрије, Македоније, Црне Горе, Бугарске, Есто-
није, Турске. А.П.

НЕГОТИН - Око 130 матураната, ученика завршних разреда неготинских 
средњих школа, Гимназије, Техничке, Пољопривредне и Уметничке школе, играло 
је кадрил на централном градском Тргу Стевана Мокрањца у оквиру манифестације 
“Матурски плес” у којој учествују матуранти из целе Европе. 

-Припреме трају већ месец дана. Окупљали смо се у дворишту Неготинске 
гимназије, мало се дружили, вежбали и све у свему било је баш лепо. Плесали смо 
кадрил, који се састоји из четири нумере. Свака траје минут и по до два. Тако смо 
и вежбали, нумеру по нумеру- каже Владимир Лазић, професор физичке културе.

Манифестација под називом “European Quadrille Dance Festival” или Мату-
рантски Плес у Србији је почела 2005. године, а Неготин јој се први пут придружио 
2007. Последњих десет година манифестација се одржава редовно.

-Матуром се завршава један период ваших живота, постајете људи и сва-
ко ће кренути неким својим путем. Пред вама су нова искушења, која вас очекују у 
даљем школовању, али ја знам да ћете ви све препреке успешно савладати и стићи 
на циљ који сами себи зацртате- поздравио је матуранте Владимир Величковић, 
председник општине Неготин.

Иначе, опрему плесача, наранџасте и црне мајице и беле кишобране финан-
сирала је општина Неготин.  С.М.Ј.

СОКОБАЊА-Ученици ОШ „Митрополит Михаило” из Сокобање пласирали су 
се на овогодишњу „Школску сцену Србије”, које је уједно и републичка смотра драм-
ских секција основних школа Србије. Сокобањски основци су конкурисали са пред-
ставом „Алибаба и Разбојници” по тексту Тода Николетића, а у адаптацији и режији 
своје професорке српског језика Марије Миленковић. У представи учествује пре-
ко двадесет ученика узраста од петог до осмог разреда. О каквом успеху се ради 
говори и чињеница да на смотри учествује само шест представа из целе земље.

-Узимајући у обзир каква је конкуренција за учешће на републичкој смотри 
пријавили смо се без великих очекивања, али позитивне критике које смо добили 
након изведбе наше представе за Дан школе су нас охрабриле да се пријавимо на 
конкурс - каже Марија Миленковић, професорка српског језика.

Републичка смотра ће се одржати у Лебану, осмог јуна, а у оквиру смотре 
еминентни драмски педагози, глумци и редитељи одржаће предавања и радиони-
це у вези са драмском уметношћу. На смотри ће бити награђене три најбоље пред-
ставе, али биће додељене и награде за најбољу режију, најбољу главну женску уло-
гу, најбољу главну мушку улогу, као и награде за најбољу женску епизодну улогу, 
најбољу мушку епизодну улогу, најбољу сценографију, најбољи костим и награда 
за најбољу музику.

 М.Б.

КЊАЖЕВАЦ - Матуранти Техничке школе и Књажевачке гимназије били су 
18. маја део великог матурантског плеса, у коме су учествовали и њихови вршњаци 
из десетак земаља Европе,као и из суседних градова Тимочке Крајине. 

На градском тргу у Књажевцу плесао се кадрил на музику из Штраусове опе-
рете ‘’Слепи миш’’, али и домаће колце са трубачима из Владичиног Хана.

 Љ.П.
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ПРИКуПЉЕНО 29 ЈЕДИНИЦА 
ДРАГОЦЕНЕ ТЕЧНОСТИ

ЧуВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

ПРИЗНАЊА ЗА 
261 ЂАКА

ДРуГА ДЕЦЕНИЈA 
САРАДЊЕ

Одржана прва пролећна акција давања крви

Одржана 10. по реду манифестација „Потекла вода студена“

Књажевац похвалио најбоље ученике

Представници Баварског Црвеног крста у посети општини Бор

КЛАДОВО - У првој пролећној акцији акцији добровољног давања крви која 
је у Кладову одржана по новим правилима хуманост на делу испољили су запосле-
ни у предузећима, али и грађани вишеструки даваоци крви. Они су подржали ак-
цију нишког Завода за трансфузију крви и кладовског Црвеног крста која је наишла 
на добар одзив, јер је прикупљено 29 јединица драгоцене течности. Пет минута за 
нечији цео живот пружили су млади и стари, а међу њима био је и Михајло Васиље-
вић који је до сада крв дао 101 пут.

- Сматрам да треба помоћи људима, јер нико од нас не може да зна у коју си-
туацију може да доспе, зато је моја препорука свима од 18 до 65 година старости да 
се укључе у хуману породицу добровољ-
них давалаца крви, поручио је кладовски 
песник Михајло Васиљевић.

Први пут, пет минута за нечији цео 
живот руку је испружило 13 Кладовљана, 
а међу њима је било пет жена.

- Трансфузија и давање крви у Кла-
дову се спроводи по новим правилима 
која су ту област централизовала с наме-
ром да се обезбеде довољне залихе дра-
гоцене течности. Акције ће бити унапред 
планиране и организоване према кален-
дару, јер је то једна од новина новог За-
кона о трансфузији - подсетио је др Петар 
Стојановић из Завод за трансфузију крви 
у Нишу.

Иако се број добровољних давалаца последњих година смањује прикупља-
не крви у Србији има дугу традицију. То је важно да се, због свакодневних потреба 
и слабијег одзива, стварају неопходне резерве течности која живот значи.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - У Великом Извору је одржана 10. по реду манифестација „Потекла 
вода студена“. Након свечаног дефилеа учесника, смотру је отворио помоћник гра-
доначелника Зајечара Милан Станковић који је нагласио да је организовање овак-
вих манифестација један од начина да се млади људи задрже на селу.

Он је изразио посебно задовољство што је смотра враћена тамо где и при-
пада и поручио мештанима Великог Извора да чувају своју традицију.

На манифестацији у Великом Извору учествовало је шест културно уметнич-
ких друштава са подручја Града Зајечара : „Ђорђе Генчић“ из Великог Извора, „Слога“ 
из Вражогрнца, „Зоран Гајић“ из Рготине, „Градец“ из Градскова, „Лубница“ из Лубни-
це и „Граничар“ из Халова. Гости су били фолклорни ансамбли из Бугарске и Новог 
Сада, као и фолклорна група удружења друштва Рома из Зајечара.

Смотра је и ове године испунила циљ – да подстиче очување изворног на-
родног стваралаштва и презентује, промовише и штити нематеријално културно 
наслеђе овог краја.

Организатори смотре су Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за 
културу „Зоран Радмиловић“ и Месна заједница Велики Извор, а покровитељ је Град 
Зајечар. А. П.

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац организовала је свечаност за најбоље 
ученике основних и средњих школа. Похвалнице, највиша општинска признања, 
намењена деци и младима, а поводом 17. маја, Дана општине, добио је 261 ученик 
основних и средњих школа.

Мајске свечаности, посвећене Дану општине, увек су прилика да се истакну 
најбољи ученици Књажевца. Управо њима била је посвећена свечаност, организо-
вана у великој дворани Дома културе. Председник Скупштине општине Миодраг 
Ивковић најпре се осврнуо на историју овога краја: ‘’1833. године, 17. маја, збаче-
на је турска окупација и тадашњи Гургусовац постао је поново слободан и враћен 
Србији. Од тог датума Књажевац стално иде узлазном путањом. Књаз Милош по-
чео је да спроводи реформе, у Књажевцу се отвараја болница, прва школа, пошта...’’

Креирање будућности зависи од вас који данас примате признања за свој 
школски успех, поручио је Ивковић: ‘’Од 1994. године Књажевац 17. мај прославља 
као Дан општине. Ваше знање и знање претходних генерација сигурно да су ути-
цали на развој нашег града и читаве општине. Надам се да ћете и ви дати свој пуни 
допринос да наш Књажевац буде још лепши и просперитетнији’’.

Похвалнице за петице у књижицама и за резултате постигнуте на такмичењи-
ма од општинског до међународног ранга је примио 261 ученик из свих основних 
и средњих школа књажевачке општине. 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 - Председник општине Бор, Александар Миликић угостио је протекле 
недеље представнике Баварског Црвеног крста и удружење грађана “Вајферт” који 
већ 12 година заједнички помажу најугроженије становнике борске општине. Црве-
ни крст Баварске је уз помоћ удружења “Вајферт” у протекле две године допремио 
у просеку око 60 тона гардеробе и намештаја годишње, док у 2018. то износи око 
15 тона робе.

- Веома је битно да општина Бор има јак и развијени цивилни сектор, однос-
но невладине организације и удружења као што је “Вајферт”, који је свих ових годи-
на преузимао улогу нажалост лоше организованог, односно непостојећег Црвеног 
крста и надоместило управо оно што недостаје општини Бор, а то је социјална бри-
га - каже Александар Миликић, председник општине Бор.

Осим робне помоћи удружење грађана “Вајферт”, у сарадњи са Баварским 
Црвеним крстом ће и ове године традиционално организовати и летовање за 320 
деце из најугроженијих породица са територије борске општине.

- Морам да нагласим да је сарадња нашег удружења са општином Бор, након 
више година лоше комуникације и неразумевања, сада на завидном нивоу - закљу-
чује Јасмин Хубер, председник удружења грађана “Вајферт”.

Удружење грађана “Вајферт” које броји око 1400 чланова, поред помоћи коју 
пружа најугроженијим породицама, годинама помаже и многе институције, школе 
и вртиће у граду. М.М.

Хуманост у Мајданпеку показала 
23 лица

У Мајданпеку је пре 10 дана спро-
ведена прва овогодишња акција добро-
вољног давања крви коју је према новој 
организацији трансфузијског система у 
Србији, Црвени крст Мајданпек реализо-
вао са Заводом за трансфузију крви Ниш. 
Одзив и резултати нису најбољи будући 
да се овој акцији одазвало 27 појединаца 
од којих је 23 било у прилици да својом 
хуманошћу помогне онима којима је крв 
неопходна.
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МЕЂуНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 10. МАЈ 2018. ГОДИНЕ

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Светска здравствена организација (СЗО) је у циљу подизања 
свести целокупне светске јавности о значају и важности редовне фи-
зичке активности у очувању и унапређењу доброг здравља и бла-
гостања 10. маја 2002. године покренула глобалну иницијативу за 
обележавање међународног дана физичке активности. Овај дан се 
и у нашој земљи обележава под слоганом „Кретањем до здравља“. 

Физичка неактивност уз неправилну исхрану, нове техноло-
гије и урбанизацију представља важан фактор ризика за настанак 
хроничних незаразних болести, а код школске деце може да ути-
че и на неправилан развој тела и настанак деформитета. Процењује 
се да се милион смртних случајева годишње у европском региону 
СЗО деси због физичке неактивности. У Европском региону СЗО при-
ближно 31% особа старијих од 15. година је недовољно физички ак-
тивно, а више од половине становника Европе није довољно физич-
ки активно да би задовољило здравствене препоруке. 

Према подацима из истраживања здравља становништва Ср-
бије у 2013. години 43,6% становника бавило се седентерним типом 
посла, за разлику од 2006. године када је тај проценат био 31,1% и 
2000. године када је тај проценат износио 25,2%. Резултати су пока-
зали да су жене (48,3%) у Србији склоније седентарном стилу живо-
та од мушкараца (38,7%). Становници Србије у просеку седе 5 сати 
дневно, највише становници Београда (5,8 сати), градских насеља 
(5,3 сата), особе узраста 15-24 године (5,5 сати), као и они са висо-
ким и вишим образовањем (5,8 сати). 

Проценат одраслих становника који је вежбао (фитнес, спорт, 
рекреација...) најмање три пута недељно у 2013. години износио је 
8,8%, што је значајан пад у односу на 2006. годину када је тај про-

ценат био 25,5% и 2000. годину када је тај проценат изно-
сио 13,7%. 

Шта је физичка активаност? 
Физичка активност представља свако кретање тела 

које доводи до потрошње енергије (сагоревања калорија). 
Брзо ходање, пењање уз степенице, шетња, усисавање, 
прање прозора, вожња бицикла, пливање, трчање, кошар-
ка, фудбал...све ово је физичка активност. 

Зашто је важна физичка активност? 
Редовна умерена физичка активност, као што су хо-

дање, вожња бицикла, плес не чини само да се осећате до-
бро, већ има значајне предности за здравље: смањује ри-
зик од кардиоваскуларних болести, дијабетеса и неких 
врста рака, помаже у контроли телесне масе, а доприноси 
и добром менталном стању. Она унапређује раст и развој 
деце и младих, повећава самопоуздање, самопоштовање 
и ствара осећај припадности заједници. 

Колико кретања је довољно? 
Према препорукама Светске здравствене организа-

ције, одрасли би требало да упражњавају најмање 150 ми-
нута умерене или најмање 75 минута интензивне физичке 
активности недељно. Деци је потребно најмање 60 минута 
умерене до интензивне физичке активности дневно. 

Од пола и старости, здравственог стања, а посебно у 
односу на стање утренираности (кондиције), зависи и из-
бор врсте активности (шетња, пливање, трчање, вежбе...), 
њена учесталост и трајање. 

Обележавање Међународног дана физичке активно-
сти омогућава подизање свести јавности о предностима 
физичке активности у превенцији болести. 

„Кретањем до здравља” се односи на спровођење 
умерених физичких активности било које врсте које може 
да обавља појединац да би унапредио своје здравље. 

Поред тога, односи се и на то како појединци, зајед-
нице и нације могу да промовишу своје здравље и благо-
стање кроз здраве стилове живота. 

Циљеви овогодишње кампање су: 
• Подизање свести становништва о предностима фи-

зичке активности у превенцији незаразних болести; 
• Истицање користи физичке активности за здравље кроз при-

мере добре праксе 
• Усмеравање пажње на становништво и давање смерница 

како да се физичка активност реализује у слободно време, на рад-
ном месту, у школи, кући. 

• Промовисање здравих стилова живота као што су правил-
на исхрана, смањење насиља, престанак пушења и смањење изло-
жености дуванском диму, смањење стреса и друштвене изолације. 

Физичка активност 
Редовно вежбање, као што су ходање, вожња бицикла, плес 

не чини само да се осећате добро, већ има значајне предности за 
здравље: смањује ризик од кардиоваскуларних болести, дијабетеса 
и неких врста рака, помаже у контроли 

телесне масе, а доприноси и добром менталном стању. Уче-
ствовање у физичким активностима повећава могућност дружења 
и ствара осећај припадности заједници. 

Активности у сваком животном добу су значајне, али је физич-
ка активност посебно важна за здрав развој деце и младих и може да 
направи значајну разлику у здравствено мстању старијих особа. Фи-
зичка неактивност је један од водећих фактора ризика за здравље 
и процењује се да милион смртних случајева годишње у европском 
региону СЗО се деси због физичке неактивности. 

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

извор: Институт за јавно здравље Србије „Батут”


