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у селу, упућена Општинском већу, које је имало разумевања.
Чланови општинске владе обишли су и оближњи депанданс, објекат који је 

у власништву општине Књажевац, која намерава да га комплетно реновира и ста-
ви у функцију развоја планинског туризма – летњег и зимског.

„У том објекту има шест двособних станова, он је у власништву општине и 
идеја је да га комплетно реновирамо и понудимо гостима који долазе на Стару пла-
нину”, казао је председник општине.

Централна тема седнице Већа били су нови конкурси за доделу субвенција 
у пољопривреди, овога пута, како је рекао Марко Стојановић, помоћник председ-
ника општине, намењени подизању прерадних капацитета у сточарству: 

„Претходних година доста је уложено у набавку уматичених грла коза и ова-
ца, а сада имамо конкурсе за отварање малих кланица и мини сирана. Милион ди-
нара је субвенција за отварање мини сирана – за куповину опреме за прераду мле-
ка у сиреве, качкаваље... Финансираћемо до 500.000 динара за набавку опреме за 
отварање мини кланица, које ће радити и за трећа лица.’’

Током посете Кални, председник општине и чланови Већа кратко су обишли 
и Вилу Богдановић, једно од најлепших туристичких домаћинстава у овом крају. 
Како су истакли, пракса одржавања седница у свим већим селима књажевачке 
општине биће настављена.

 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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Књажевачко Општинско веће заседало у Кални

БЛИЖЕ ГРАЂАНИМА

ЗОРИЦА МИЈУШКОВИЋ 
В. Д. НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

УСКОРО СУБВЕНЦИОНИСАНИ 
ТОПЛИ ОБРОК

Одржана седница Општинског већа у Неготину

Кладовско удружење пензионера помаже најугроженије 
чланове

КЊАЖЕВАЦ - Општинско веће Књажевца своју 70. седницу одржало је у 
Кални, у просторијама Дома пензионера. Била је то прилика да се, поред тачака 
предвиђених дневним редом, позабаве и потребама становника овог дела кња-
жевачке општине. 

Ближе грађанима, тако је председник општине описао одлуку да 70. засе-
дање Општинског већа, из Књажевца пресели тридесетак километара даље – у Кал-
ну.

„Циљ, задатак и тема измештања седнице Општинског већа из зграде 
Општинске управе у Књажевцу је управо да се приближимо свим становницима 
општине, да чујемо њихове проблеме, да им пружимо прилику да са нама разгова-
рају,’’ казао је Милан Ђокић. 

Прва станица већника у Кални била је Основна школа ‘’Дубрава’’, у којој ће, 
како се чуло веома брзо, на иницијативу родитеља, бити опремљен простор за 
одељење Предшколске установе, за прихват четрнаесторо малишана, узраста од 
две до шест година из свих старопланинских села.

„Постоји петиција, потписана од стране 14 породица за потребу за форми-
рање одељења Предшколске установе у Кални. Радује нас чињеница да у калан-
ском крају има толико деце’’, нагласио је Ђокић.

Председник Савета МЗ Милош Живић казао је да је иницијатива покренута 

НЕГОТИН - Десета седница Општинског већа општине Неготин којом је пред-
седавао председник општине Неготин, Владимир Величковић одржана је прошлог 
петка.

На почетку седнице, Општинско веће општине Неготин након разматрања 
предлога и образложења донело је Решење о постављењу Зорице Мијушковић, ди-
пломираног правника за вршиоца дужности начелника Општинске управе општи-
не Неготин, с обзиром да је досадашња начелница Надежда Тодоровић поднела 
оставку. Вршилац дужности начелника општинске управе именује се на период од 
три месеца, а у случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај на-
челника, статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца. Зо-
рица Мијушковић је пре постављења на место в. д. начелника радила на послови-
ма просветног инспектора.

Општинско веће утврдило је и предлог решења о давању сагласности на 
Одлуку надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању цена услуга паркинг 
сервиса. Како је образложио Драган Мијуцић, в.д. директора ЈКП „Бадњево“ изме-
ном Одлуке о јавним паркиралиштима 20. марта 2018. године, утврђена је нова ка-
тегорија наплате „дневна карта“ уместо „доплатна карта“ , чиме су се створили ус-
лови за наплату ове врсте паркинг услуге, односно створени су адекватни услови 
за наплаћивање паркинг места, којих у Неготину има око 600. Цене услуга су такође 
умањене у односу на претходне ценовнике, па ће рецимо физичка лица повлашће-
ну паркинг карту за целодневно паркирање уместо досадашњих 1400 плаћати 700 
динара месечно. Ова одлука биће разматрана и на наредној седници Скупштине 
општине Неготин. 

Општинско веће донело је и Закључак о издвајању средстава из буџета 
општине Неготин у износу од 588.000 динара, на име израде идејног пројекта са-
нације и извођења радова на санацији кровне конструкције на стамбено-послов-
ној згради објекта број 1 у улици Миомира Радосављевића Пикија бр. 34, која је 
оштећена након избијања пожара, док ће 18.290 динара бити издвојено за одлазак 
Хелене Шћопуловић, ученице трећег разреда Неготинске гимназије на летњи се-
минар лингвистике у Петници.

Текст и фото преузети са сајта општине Неготин http://negotin.rs/vest-
deseta-sednica-opstinskog-veca-4124.htm

КЛАДОВО - Удружења пензионера општине Кладово спроводи упис пензи-
онера који су заинтересовани за коришћење субвенционисаног топлог оброка у 
реновираном ресторану за дневни боравак у Дунавској улици.

Заинтерeсoвани пензионери могу да се пријаве у просторијама удружења 
од 9 до 12 сати.

- Право на субвенционисани топли оброк оствариће сви пензионери са ма-
лим примањима и они слабијег имовног стања. Цена оброка биће 120 динара, јер 
ће разлику у цени дотирати општина Кладово и АД “Ђердап-услуге” у чијем ресто-
рану ће се припремати оброци, а служиће се у ресторану пензионерског клуба. Они 
који то буду желели топли оброк ће моћи да понесу у своје домаћинство. Коначан 
број корисника знаћемо када се заврши упис, појаснио је Зоран Николић, коорди-
натор клуба Удружења пензионера у Кладову. М.Р.
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ВЕЋА БРИГА ДРЖАВЕ ЗА ДОМАЋЕ КОМПАНИЈЕ
Премијерка Ана Брнабић посетила бољевачку „Агромеханику”

БОЉЕВАЦ - Председница Владе Србије Ана Брнабић, посетила је 
бољевачку фабрику „Агромеханика“, која спада у ред највећих произвођа-
ча пољопривредне механизације у југоисточној Европи. 

Приликом обиласка фабрике и у разговору са руководством, пре-
мијерка се упознала са производним програмом компаније и обишла по-
гоне фабрике у којима ради 250 радника. 

- Страни инвеститори су изузетно важни за Србију, али ја желим да 
подсетим да имамо и домаће привреднике, које ћемо подстицати да отва-
рају нова радна места, истакла је Ана Брнабић. Она је додала да Влада , у 
сарадњи са Министарством пољопривреде ради на правилнику за приме-
ну уредбе о субвенцијама за пољопривреднике, која ће дати предност до-
маћим произвођачима пољопривредне механизације. 

ФПМ „Агромеханика“ има разноврстан производни програм и произ-
води механизацију намењену различитим видовима пољопривредне про-
изводње, а 70 процената извози у 34 земље. Компанија је пример успешне 
приватизације, а у последњих десетак година, у осавремењавање произ-
водње и повећање капацитета, уложила је 10 милиона евра. У наредном 
периоду у нове производне хале и њихово опремање, уложиће још пет 
милиона евра. 

- Агромеханика је модерна компанија, која стоји раме уз раме са во-
дећим светским компанијама у својој бранши - рекао је председник компа-
није „Агромеханика“, Љубинко Гобељић. Он се такође захвалио премијерки 

КЛАДОВО - Традиционалну Републичку годишњу награду за допри-
нос у афирмацији просвете и културе београдско удружење „Школама у по-
ходе“ ове године доделило је Дејану Михајловићу, помоћнику директора 
у ОШ “Вук Караџић” у Кладову. Реч је о признању којим се награђују поје-
динци и институције у оквиру акцији у којој се више од три деценије орга-
низују културне манифестације у част српских писаца и песника и њихо-
вих јубилеја.

- Годишња награда се вреднује као једно од највећих признања, јер 
се додељује за најзначајнија остварења у области просвете и културе и није 
ме оставила равнодушним - казао је Дејан Михајловић, један од најмлађих 
добитника престижног признања. О награди нисам ни размишљао, од оног 
тренутка када сам се определио за посао у просвети покушавам да дам свој 
максимум. То су препознали они који награђују, дали су ми признање, али 
и обавезу да будем још активнији - додао је Михајловић.

Акција „Школама у походе“ је традиционална културна манифеста-
ција која траје већ три деценије и наставак је чувене акције коју је спрово-
дио први програм Радио Београда „Књига солидарности“ и „Селу у походе“.

- Акција „Школама у походе” је племенита мисија чија је намера да се 
афирмише и заштити културна баштина, али и да школарци схвате колики 
је значај неговања и очувања културне традиције - поручио је Горан Лазо-
вић, глумац, писац и директор београдског удружења.

Чланови удружења “Школама у походе” су еминентни културни ства-
раоци, међу којима је и Љубивоје Тадић, првак драме Народног позоришта 
у Београду.

- Ово удружење је поклонило школским библиотекама на хиљаде 
књига, а за свој рад награђено је бројним признањима. Када награду до-
бије млад човек попут Дејана Михајловића то нас уверава да ипак има спа-
са за опстанак културног наслеђа у Србији и Републици Српској - нагласио 
је Тадић, који се Кладовљанима представио са монодрамом “Чујте Срби - 
чувајте чувајте се себе”, настале по истоименој књизи Арчибалда Рајса, чије 
су анализе менталитета српског народа и његових особина остале непре-
вазиђене до данас. М.Р.

НЕГОТИН - Делегација општине Неготин присуствовала је обележа-
вању Дана Републике Азербејџана на позив његове екселенције и опуно-
моћеног амбасадора ове државе у Србији, Босни и Херцеговини и Црној 
Гори, Елдара Хасанова – Изванредног.

Обележавању Дана Републике Азербејџан присуствовали су Виоле-
та Лазић, учитељица, Драган Ђукић, директор Основне школе “Бранко Ра-
дичевић” и Слободан Динуловић, члан Општинског већа задужен за ресор 
образовања.

Позив на ову значајну светковину Азербејџана у нашој земљи усле-
дио је након сарадње које су почетком ове школске године започели учи-
тељица Виолета Лазић и њено III-1 одељење.

Ова учитељица и њени ђаци масовним учешћем на другом Међуна-
родном дечијем ликовном конкурсу “The Magic of Friendship”, одушевили 
су представнике Амбасаде ове државе, највеће у региону Закавказја, Ма-
хура Гасимова, првог секретара амбасаде и Елвина Ализадеа, аташеа, који 
су, прошлог октобра, присуствовали завршном часу тематске недеље о 
Азербејџану.

Иначе, пријем поводом Дана Републике Азербејџан одржан је у хо-
телу Хајат у Београду. Ученици Основне школе “Бранко Радичевић” њего-
вој екселенцији послали су на дар своје радове и чувена неготинска вина.
 С.М.Ј.

ЛАУРЕАТ ДЕЈАН 
МИХАЈЛОВИЋ

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ 
НА СВЕЧАНОМ ПРИЈЕМУ

У Кладову уручена годишња награда удружења “Школама у походе”

Делегација општине Неготин присуствовала обележавању 
Дана Републике Азербејџана

која је показала да у потпуности разуме проблеме са којима се суочавају 
домаће фирме и што је преузела активну улогу у креирању све бољег по-
словног амбијента за домаће привреднике. 

Председница Владе ја најавила и повезивање бољевачке компаније 
са индијским „Тафеом“, новим власником ИМТ Београд, који ће производи-
ти тракторе. У „Агромеханици већ сарађују са индијском фирмом „Сонали-
ка“, на склапању „Солис“ трактора. 

Премијерка је захвалила и предсенику општине Бољевац, што локал-
ни савет за економски развој пита привреднике, шта држава може да ура-
ди, како би могли да отварају нова радна места. 

  М. Г.
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УДРУЖЕНО ПРОТИВ „БЕЛЕ КУГЕ“

Зајечар, Kњажевац и Бољевац потписали Споразум о заједничком наступању

ЗАЈЕЧАР-У Градској управи 
у Зајечару протекле недеље је пот-
писан Споразум о заједничком уче-
ствовању на јавни позив из области 
примене и финансирања мера по-
пулационе политике. Град Зајечар и 
општине Kњажевац и Бољевац зајед-
нички ће аплицирати за добијање 75 
милиона динара бесповратних сред-
става како би у наредном периоду 
подстакли рађање деце, али и зау-
ставили тренд одлива становништва.

Бошко Ничић, градоначелник 
Зајечара истакао је да је будућност 
града на чијем је челу, али и чита-
вог региона на младима. Зато је, сма-
тра он, стратешки важно све снаге 
усмерити на њиховој едукацији, об-
разовању, запошљавању и стварању 
знатно бољих услова за живот и фор-
мирање породице.

-Тренд одлива становништва 
из Зајечара траје деценијама, али је 
у последње време све интезивнији. 
Зајечар дневно губи два становни-
ка. Уз мере подстицаја рађања, потребно је покренути и низ других 
мера, као што је неопходно да покренемо привреду и обезбедимо 
инвестиције како бисмо отворили знатно већи број радних места, да 
вратимо, пре свега, младе људе који су отишли, али и да обезбедимо 
посао за оне који још увек овде виде своју будућност-каже Ничић.

Милан Ђокић, председник општине Kњажевац сматра да демо-
графско пражњење источне Србије, али и читаве наше државе про-
изилази из два разлога. Први је негативна стопа наталитета, а други 
је последица миграционих процеса.

- Овај проблем мора да се третира и системски и систематски. 
Општина Kњажевац већ трећу годину даје 480 хиљада динара, у 24 
месечне рате, свакој мајци која је незапослена и која је родила треће 
дете. Овим подстицајним средствима, али и низом других мера, на-
дам се да ћемо бар успети да за почетак зауставимо све ове нега-
тивне трендове. Ово је “битка“ која се не води на годину дана. Све 
ове мере ће, надам се, резултате показати за десетак година-закљу-
чује Ђокић.

Давор Николић, помоћник председника општине Бољевац је 
поздравио потписивање овог споразуме, јер, по његовим речима, 
заједничка борма против “беле куге“ има веће шансе за успех.

-Сам конкурс за ова подстицајна средства, који је расписала 
Влада Републике Србије, односно надлежно министарство, подсти-
че удруживање и заједничко организовање и планско деловање. 
Негативни природни прираштај има и своја културолошка, социо-
лошка, али и економска обележја, па се не може решити само нов-
цем-сматра Николић.

По речима челних људи три локалне самоуправе које су пот-
писале споразум, уколико средства буду добијена-она ће бити рав-
номерно подељена.

Министарка задужена за демографију и популациону полити-
ку Славица Ђукић Дејановић недавно је изјавила за “Танјуг“ да је над-
лежно министарство расписало јавни позив за доделу бесповратних 
средстава локалним самоуправама за финансирање мера популаци-
оне политике у овој години.

“За ту намену из буџета Републике Србије је обезбеђено 500 
милиона динара, неопходно је да општине за пројекат обезбеде 
20 одсто средстава, док ће преосталих 80 одсто бити финансирано 
средствима за мере популационе политике.“

“Ове године локалним самоуправама је на располагању скоро 
пет пута више новца, а максимални износ који може добити општина 
која аплицира пројектом самостално је до десет милиона динара.“

“Уколико пријаву подносе заједнички до три општине, макси-
малан износ је 75 милиона динара, односно 100 милиона динара ако 
пријаву подноси четири или више општина из истог региона“, наве-
ла је министарка.“

 Б.П.
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РАКИТА ПЛАНИРА ДА ИНВЕСТИРА 
590 МИЛИОНА ДОЛАРА

ДОГАЂАЈ
Почињу радови на изградњи истражног нископа Чукару Пеки

БОР - Компанија Ракита Експлорејшн (Rakita Exploration) 
је започела истражне рударске радове на изградњи нископа, у 
склопу геолошких истраживања залиха бакра и злата у хидро-
термалном систему Чукару Пеки, у Бору. Председница Владе Ре-
публике Србије Ана Брнабић, министар рударства и енергетике 
Александар Антић, Њ.Е. амбасадорка Канаде Кати Чаба, пред-
ставници општине Бор и компанија Невсун и Ракита присуство-
вали су свечаној церемонији која је одржана 4. јуна у Бору.

Пројекат налазишта бакра и злата светске класе Чукару 
Пеки је од изузетне вредности за Србију и представља значајан 
економски потенцијал како на локалном тако и на националном 
плану. Невсун Рисоурсиз (Nevsun Resources) је канадска компа-
нија која се бави прерадом тешких метала, а послује у Србији 
посредством свог зависног друштва Ракита Експлорејшн д.о.о. У 
марту 2018. године компанија Ракита је завршила Претходну сту-
дију изводљивости за пројекат Чукару Пеки, а план је да Студија 
изводљивости буде завршена до средине 2019. године.

„На основу квалитета ресурса, економских показатеља 
и обима планиране инвестиције за потребе отварања рудника, 
пројекат Чукару Пеки је стекао репутацију једног од најбољих светских раз-
војних пројеката налазишта бакра и злата. Током изградње истражног ни-
скопа и рудника Чукару Пеки, у периоду од 2018. до 2022. године, Невсун 
планира капиталну инвестицију у висини од 590 милиона долара. У овом 
периоду, очекујемо да ће наша инвестиција значајно допринети порасту 
запослености и развоју српске привреде, имајући у виду да ће извођачи на 
пројекту ангажовати око 1.000 запослених, док ће наша компанија имати 
приближно 150 запослених. За нас је веома важна чињеница да је динами-
ка развоја пројекта у потпуности у складу са дугорочним планом и страте-
гијом Владе Србије да повећа удео рударског сектора у БДП-у на пет од-
сто“, рекао је Питер Кукиелски, председник компаније Невсун Рисоурсиз.

Након отварања рудника, током фазе експлоатације у периоду од 
краја 2022. до 2038. године, очекује се да ће капитална инвестиција Невсу-
на бити додатних 457 милиона долара. За време рада рудника, процењује 
се да ће Ракита запошљавати око 600 радника, уз приближно 300 запосле-
них које ће ангажовати подизвођачи. 

Председница Владе Републике Србије рекла је да је данас значајан 
дан јер у Бору почињу радови на инвестицији вредној скоро 600 милиона 
долара која ће запослити више од 1.000 људи.

„Желим да се захвалим и компанији Невсун која је веровала у Србију 
и нашој земљи донела велика средства. Овај пројекат је важан из два разло-
га. Први разлог је чињеница да је у питању рударство - сектор који и у мом 
експозеу заузима значајно место и који има значајан потенцијал, са пла-
ном да достигне пет одсто нашег укупног БДП-а. Други разлог је равноме-
ран регионални развој. Борски крај је један од центара рударства и Бор са 
овом инвестицијом може да изгледа другачије у наредних неколико годи-
на. Посебно желим да се захвалим компанији Невсун што желе да сарађују 

са локалним фирмама. Канадске компаније пуно пажње 
полажу пре свега на заштиту животне средине, заштиту 
на раду и сарадњу са локалном заједницом. Влада Репу-
блике Србије ће бити партнер који ће сваког дана по-
магати овакве пројекте, како бисмо поручили младим 
људима да остану овде“, изјавила је председница Вла-
де том приликом.

Министар рударства и енергетике Александар 
Антић изразио је задовољство што присуствује почет-
ку истражних радова на једном од највећих налазишта 
бакра и злата, рекавши да се наша земља тренутно нала-
зи у великој експанзији рударских активности, да има-
мо 200 експлоатационих поља и 127 истражних поља у 
којима се обављају велике и важне истражне активно-
сти где је само у истраживања инвестирано око 60 ми-
лиона евра само у току ове године.

„Дошли смо до дана када се овде отвара нископ 
који формално правно представља последњу фазу ис-
траживања компаније Ракита, али будући да ће се тај 
нископ у будућности користити као део рудника, бићу 
слободан да кажем да је то први корак ка отварању руд-
ника овде у Бору. Овај пројекат је важан за Владу, али 
највише за становнике Бора јер су они ти који ће осети-
ти нова радна места, бољу инфраструктуру и нове при-
ходе у буџету. Заједно можемо бити поносни на пројекат 
Чукару Пеки јер овде постоји депозит руде који ће бити 

важна тачка експлоатације бакра и злата у светским оквирима“.
Поред гринфилд инвестиције компаније Невсун, пројекат Чукару 

Пеки ће значајно допринети развоју локалног сектора пружања услуга и 
снабдевања, укључивањем српских добављача и извођача који испуњавају 
високе комерцијалне, техничке и безбедносне стандарде компаније Ракита. 
Осим свега наведеног, током периода експлоатације пројекта Чукару Пеки, 
Србија и Бор ће имати директну корист у износу од оквирно 450 милиона 
долара кроз порезе и рудну ренту. 

Амбасадорка Канаде у Србији Кати Чаба рекла је приликом свог об-
раћања да је поносна што је баш канадска компанија иза пројекта Чука-
ру Пеки. 

„Србија има огроман потенцијал за развој и отворила је врата за ин-
вестиције. Када погледамо како Невсун послује, можемо да се радујемо сто 
ће Канада помоћи развоју у Србији. Канадска рударска индустрија је позна-
та као лидер у развоју стандарда за заштиту животне средине и пружа под-
ршку локалним заједницама у којима послује, као што ће то радити и кроз 
пројекат Чукару Пеки. Уверена сам да ће подршка коју Влада Србије пру-
жа компанијама које се баве истразивачким радовима и рударством по-
казати Србију као земљу у коју треба улагати и која је погодна за инвести-
ције”, рекла је Чаба.

Компанија Ракита се придржава високих безбедносних стандарда, 
процедура и протокола за своје запослене, извођаче радова, подизвођа-
че и партнере и посвећена је ублажавању и ремедијацији свих утицаја на 
животну средину током читавог циклуса овог пројекта. У току радова на из-
градњи нископа, Ракита ће предузети све неопходне мере за заштиту људи 
и животне средине, у складу са условима које прописује Управа за безбед-
ност и здравље на раду.
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АВАНТУРА НА КВАДОВИМА

АКЦИЈА „ДАН ИЗАЗОВА“

ПОБЕДНИЦИ УЧЕНИЦИ 
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”

ЧЕТИРИ ДАНА У 
СЛАВУ ТРАДИЦИЈЕ

Скуп четвороточкаша у Књажевцу

У организацији Спортског савеза општине Неготин

Игре без граница у Метовници Почело 48. „Црноречје у песми и игри“

БОР - Ученици основне школе „Станоје Миљковић“ из Брестовца, победни-
ци су спортско-рекреативних „Игара без граница“ које трећу годину заредом орга-
низује „Учитељско друштво Бор“.

Друго место освојили су ученици ОШ „Ђура Јакшић“ из Зајечара, док треће 
деле борске ОШ „Бранко Радичевић“ и „Душан Радовић“.

Спонзори овог такмичења одржаног у недељу на спортским теренима у селу 
Метовница, били су локална самоуправа, компаније РТБ „Бор“ и „Ракита еxплорати-
он“, као и Месна заједница „Метовница“, чије су активисткиње за све малишене по-
сле узбудљивог такмичења припремиле прави војнички пасуљ.

На такмичењу је учествовало шест основних школа са укупно 120 учесника 
од првог до четвртог разреда, а поред поменутих школа, такмичили су се и учени-
ци образовних установа „3. октобар“ и Вук Караџић“.

Учитељско друштво је победницима поделило три лопте, а због залагања, 
сви ученици су добили и похвалнице.

Како би се упознали са животом на селу, деца су после игара обишла сеоска 
домаћинства породица Тодоровић и Живковић, а посебно су били одушевљени 
обиласком старог млина.

У име локалне самоуправе, организацију такмичења је похвалио члан 
општинског већа Срећко Здравковић.

Радмила Петковић, председница „Учитељског друштва Бор“, напоменула је 
да је идеја ових игара јачање спортског духа, дружење и социјализација, а значај 
ове манифестације најбоље је илустровао идејни творац овогодишњих игара у Ме-
товници, председник Месне заједнице Дејан Марковић, који је закључио да је све 
мање деце на селу и да без њих она не могу опстати.

У име мештана Метовнице, Марковић се захвалио свим спонзорима и људи-
ма добре воље који су препознали значај ове манифестације.

 Фото: Д. Новаковић

 КЊАЖЕВАЦ - АТВ клуб Стара планина из Књажевца био је протеклог викен-
да домаћин шесте по реду АТВ авантуре, која је у Књажевцу окупила око 60 учесни-
ка из Србије, Швајцарске и Словачке. 

АТВ клуб Стара планина, на зборном месту у башти Дома ЈНА дочекао је учес-
нике шесте по реду авантуре, које је протеклог викенда у Књажевцу окупила воза-
че четвороточкаша из земље и Европе. 

Као и ранијих година, речи добродошлице упутио је председник општи-
не Милан Ђокић, наглашавајући да ће локална самоуправа наставити да подржа-
ва овакве манифестације. 

Организован је обавезни дефиле улицама Књажевца, па вожња ка Старој 
планини и до најудељенијих села, а онда и трка на Липовици. 

 АТВ авантура, која из године у годину окупља све више учесника, један је 
од занимљивијих начина за упознавање природних лепота књажевачке општине, 
а тиме и за његову туристичку промоцију. 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.“

БОЉЕВАЦ - У Бољевцу је јуче почео 48. по реду Фестивал народног ствара-
лаштва „Црноречје у песми и игри“, а отворили су га најмлађи. Деца из предшкол-
ске установе „Наша радост“, приредила су велики маскенбал, а по завршетку про-
грама су уживали у дечјој балетској представи „Лабудово језерце“. 

Други дан фестивала је резервисан за квалификационо такмичеље трубач-
ких оркестара за пласман на Драгачевски сабор у Гучи, а Туристичка организација 
је први пут у Бољевцу приредила сајам туризма на коме се представљају туристич-
ки посленици из више градова Србије. 

Сутра су на програму „Златне руке Црноречја“, изложба традиционалних 
јела, сувенира и домаће радиности, а у вечерњим сатима ће се представити фолк-
лорни ансамбли са ширег подручја Црне реке, који негују аутентично музичко на-
слеђе. У пратећем програму ће наступити гости из румунског града Миовени, пе-
вачка група Светлане Спајић, а завршница вечери припада КУД-у „Станко Пауновић“ 
из Панчева. 

Последњи фестивалски дан протећи ће у знаку фрулашког такмичења за 
пласман на Сабор „Ој, Мораво“ у Прислоници, а наступиће и дечји фолклорни ан-
самбли са овог подручја. Завршница Фестивала је резервисана за концерт београд-
ске групе „Балканофонија“ 

Један од пратећих садржаја је и изложба „САД –Србија 1918-2018, дипло-
матски и културни односи“, која се данас отвара у Галерији Културно-образовног 
центра . 

Културно-образовни центар и Туристичка организација Бољевац, као орга-
низатори Фестивала, очекују учешће више стотина извођача и гостију из свих краје-
ва Србије. Покровитељи „Црноречја“ су општина Бољевац, Министарство културе и 
информисања и Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

 М.Г.

НЕГОТИН - Планетарну акцију, Дан изазова, обележили су у Неготину и 
овдашњи основци, ученици градских школа, спортисти, масовном акцијом веж-
бања на централном градском платоу у организацији Спортског савеза општине 
Неготин, под покровитељством локалне самоуправе. 

Ученици нижих разреда све четири неготинске основне школе, као и спор-
тисти, међу којима и најмлађи фудбалери „Хајдук Вељка“, вежбали су уз осмех, уче-
ствујући радо у изазову који пружа физичка активност. 

- Ово је традиционална манифестација коју организује Међународна ор-
ганизација „Спорт за све“. Учествују све општине у Србији. Ми се данас такмичимо 
против општине Ваљево. Учешће је узело скоро 300 детета, све наше школе, деца 
из Предшколске установе „Пчелица“ - каже Далибор Машић, члан Општинског већа 
задужен за омладину и спорт.

Ова акција је један од начина да се деца правилно развију, да им се спорт-
ским активностима мало одвуче пажња од дружења са интернета, телефона. Њоме 
организатори настоје да у што већем броју укључе и децу и грађане у рекреатив-
не активности са спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и забаву. 

- Нама у општини је циљ да промовишемо спорт, омасовимо га, да утичемо 
на децу да здравије живе и мислим да је ово једна лепа прилика да се деца упознају 
и друже и да се, на неки начин, и такмиче - додао је Машић.

 С.М.Ј.
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ВЕСЕЛА ДРУЖИНА 
ЛИКОВА ИЗ БАЈКИ

„РУДАРСКИ ИДЕНТИТЕТ 
ФРАЊЕ ШИСТЕКА”

КЊАЖЕВАЦ ЈЕ 
ЦЕНТАР СВЕТА

Трећи Сајам сакупљача у Књажевцу

Нова изложба у мајданпечком Музеју

Отворена нова археолошка поставка у Равни

„НАИЛС” Д.О.О, Земун, Батајнички пут 23

РАДНИЦИ У ИНДУСТРИЈИ 
ЖИЧАНИХ ПРОИЗВОДА

Град  Београд, Земун 
Радно време Пуно радно време 
Врста запослења Стални радни однос 
Број извршилаца 5
Стручна спрема  ССС, ВКВ, КВ

•	 Рад на машинама за производњу жичаних производа (ексери, 
жичана плетива....) 
Нудимо:

•	 Стимулативна зарада по учинку и залагању
•	 Динамичан и занимљив посао у тиму
•	 Примљени кандидати после пробног рада, имају могућност 

заснивања радног односа на неодређено време
•	 Бесплатан смештај
•	 ХТЗ опрема 

Предности за кандидате који имају:
•	 Особине прецизности, поузданости и марљивости
•	 познавање електро и машинских процеса 
•	 жељу за учењем и напредовањем 

Пожељно је радно искуство, али није неопходно.
Понуде слати на емаил: sasa.knezevic@nails.rs
Или позивом на 064/821-9820
Контакт особа : Саша Кнежевић

О Г Л А С

КЊАЖЕВАЦ - Након пуних 30 година, Завичајни музеј, уз подршку Мини-
старства културе Републике Србије и општине Књажевац, отворио је нову архео-
лошку поставку у Арехео етно парку у Равни. 

Ако су стари Римљани у књажевачком крају пронашли плодне винограде и 
квалитетно место на коме ће подићи своје утврђење, нема разлога да овде не оста-
ну и генерације које долазе после нас, ако ми за то створимо услове, казао је, отва-
рајући нову археолошку поставку у Архео етно парку у Равни, председник општи-
не Књажевац Милан Ђокић.

‘’Стари Римљани су говотили: ‘’Ако живишу у Риму, живи на римски начин. 
Ако живиш било где, поново живи на римски начин.’’ Ми не живимо у Београду, 
Нишу, за нас је Књажевац Рим, центар света. Желимо и својој генерацији и генера-
цијама које долазе да пружимо квалитетне услове живота, да из Књажевца не од-
лазе, већ да Књажевац воле и да у њему живе. Овакве поставке стварају предусло-
ве, поред осталог и за развој туризма’’, истакао је председник књажевачке општине. 

Први археолошки налази из Равне представљени су јавности далеке 1987. 
године. Од тада, посетиоци су били ускраћени за причу о Timacum minusu, некро-
полама која се налазе у његовој близини и целом чудесном животу, који се дешавао 
међу капијама најстаријег војног утврђења у тимочкој области, каже виши кустос 
археолог Бојана Илијић, аутор поставке: ‘’Прва поставка отворена је 1987. године. 
Аутор је био археолог Светозар Јовановић. Након три деценије указала се потреба 
да се она осавремени, да прати потребе савременог посетиоца и захваљујући Ми-
нистарству културе и подршци општине Књажевац, Завичајни музеј је успео да ре-
ализује нову поставку у Архео етно парку у Равни.’’

Завичајни музеј, отворен за све, опремио је овај простор таблама на Браје-
вом писму, рампама за инвалиде, бежичним интернетом, инфорамцијама које воде 
до андроид апликација, једном речју, свиме што је потребно новој публици, казала 
је вршилац дужности директора Милена Милошевић Мицић. 

‘’Ова поставка јесте намењена једној новој публици. Она има интерактивне, 
тактилне елементе, намењена је свима, јер наш музеј годинама ради на унапређењу 
приступачности у установама културе,’’ казала је Милошевић Мицић. 

Отварању нове археолошке поставке у Равни присуствовали су истражива-
чи Археолошког института Српске акедемије наука и уметности, стручњаци Завода 
за заштиту споменика културе из Ниша, представници музеја из региона и званице 
из привредног и културног и јавног живота 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.“

МАЈДАНПЕК - “Рударски идентитет Фрање Шистека”, назив је изложбе чији је 
аутор Сузана Мијић, етнолог из Бора, а коју ће Мајданпечани и њихови гости моћи 
да погледају до краја августа у невеликом изложбеном простору Музеја. Већ само 
отварање изложбе о једном од најзначајнијих људи у историји рударства на овим 
просторима у рударском Мајданпеку побудило је велику пажњу, тим пре што је 
само тог дана уз све друге експонате могла да се види и вредна икона Светог Про-
копија, заштитника рудара, уз којег су у клечећем положају осликани Фрањо Ши-
стек, Ђорђе Вајферт, Фердинанд Грамберг и Феликс Хофман.

Отварајући изложбу, Сузана Мијић, ауторка ове поставке, дотакла се значаја 
поменутих личности за развој рударства, а није пропустила прилику да укаже и на 
занимљиве детаље везане за отварање рудника у Мајданпеку, првог државног у та-
дашњој Кнежевини Србији, али и о рударском идентитету и везама Бора и Мајданпе-
ка. Говорећи о инжењеру Шистеку, првом директору Борских рудника и истражи-
вачу бакарне руде који је свој живот посветио руднику и рударима, подсетила је да 
је реч о човеку кога су његови савременици назвали “душом новог српског рудар-
ства, његовим организатором и творцем”.

 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Удружење за неговање традиције ‘’Извор’’ организовало је 
трећи по реду Сајам сакупљача ‘’Нешто старо, нешто моје’’. Тема сајма ове године 
била је ‘’играчка’’, а посебно задовољство деци представљало је костимирање у ли-
кове из бајки и историје. 

Сајам сакупљача осмишљен да подстакне децу да чувају предмете из детињ-
ства, окупио је девојчице и дечаке, који су одлучили да покажу шта знају и добро се 
забаве као ликови из омиљених бајки. То посебно важи за децу из Основне школе 
‘’Дубрава’’, која су се баш веселила изводећи представу у костимирани у принцезе, 
зле маћехе, снежне краљице, баке, па и вукови. 

На штандовима у холу Дома културе – нешто старо и нешто моје. Од играча-
ка које сећају на детињство наших бака до импозантних колекција које упућују на 
хобије, љубав, па чак и страст колекционара. 

Иза Сајма сакупљача, трећу годину за редом, стоји Удружење за неговање 
традиције ‘’Извор’’. Председница, Љиљана Михајловић захвалила се свим учесни-
цима, наглашавајући да су у реализацији важна подршка били просветни радници. 

Ове године, асистенти ‘’Извора’’ били су ученици Техничке школе, а поред ос-
новаца ‘’Дубраве’’, учествовала су и деца из Основне школе ‘’Вук Караџић’’ са својим 
издвојеним одељењем у Васиљу. 

 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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„ЗДРАВИ ЗУБИ У ЗДРАВОЈ 
ПОРОДИЦИ”

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР
Обележена XXVIII Недеља здравља уста и зуба

Ове године, Недеља здравља уста и зуба je обележена под слога-
ном „Здрави зуби у здравој породици”. Слоган кампање указује на значај 
породице у формирању здравих стилова живота и активном односу пре-
ма очувању оралног здравља. Слоган је у складу и са истраживањима која 
показују да су знање и навике родитеља у вези са оралном хигијеном по-
везане са очувањем оралног здравља деце.

Одсек за промоцију здравља Завода за јавно здравље „Тимок Заје-
чар“ је поводом обележавања XXVIII Националне недеље здравља уста и 
зуба под слоганом „Здрави зуби у здравој породици” на централној мани-
фестацији окупио велики број предшколске деце и ученика основношкол-
ског узраста са територије зајечарског и борског округа. Том приликом 5. 
јуна у сали Завода за јавно здравље отворена је изложба најуспешнијих ли-
ковних и литерарних радова и уручене су награде (ученици су награђени 
књигама, четкицама, пастама за зубе и послужени воћем).

Заводу за јавно здравље на конкурс је пристигло око 250 ликовних 
радова и 40 литерарних радова на тему „Здрави зуби у здравој породици“. 
Најуспешнији радови су награђени на завршној манифестацији у Заводу за 
јавно здравље „Тимок“ :

У свим основним школама у Зајечару (пет О.Ш.), као и у основним 
школама у Бољевцу, Књажевцу (две О.Ш.), Бору, Кладову и Неготину орга-
низоване су активности ученика на изради ликовних и литерарних радова 
са тематиком „Здрави зуби у здравој породици“ (девет постављених излож-
би у поменутим школама). Као и у предшколским установама у Књажевцу, 
Зајечару, Бору, Кладову, Бољевцу, Доњем Милановцу и Мајданпеку (11 по-
стављених изложби ликовних радова у поменутим предшколским уста-
новама). Постављена је изложба најуспешнијих радова ученика основно 
школског узраста и деце прешколског узраста на завршној манифестацији 
у сали Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

Награђени радови:
Предшколски узраст
I награда - Насија Ковачевић, Теодора Керановић ПУ ,,Наша радост” 

- Бољевац
I награда – Кристина Пауновић ПУ ,,Марија Мунћан” - Доњи Мила-

новац
II награда - Ива Пвловић ПУ ,,Свитац” - Зајечар
III награда - Андрија Костић ПУ „Маслачак” - Зајечар
Специјална награда (припремна група) вртић “Здравац” Зајечар
“Наша радост” Бољевац (средња васпитна група)

Ликовни радови (од I - IV разреда)
I награда - Уна Аранђеловић II2 ОШ ,,Вук Караџић,, - Књажевац
I награда- Теодора Раденков IV2 ОШ ,,Љубица Радосављевић Нада” 

- Зајечар
II награда - Лена Стојановић II2- ОШ ,,Љуба Нешић” - Зајечар
III награда - Лазар Краицић I - ОШ ,,Стеван Мокрањац” - Кобишница
III награда - Уна Милошевић IV2 - ОШ ,,Ђура Јакшић” - Зајечар
Ликовни радови (од V - VIII разреда)
I награда- Филип Пејкић V - OШ ,,Стефанија Михајловић” - Брза Па-

ланка
II награда -Теодора Рајнић V - OШ ,,Стефанија Михајловић” - Брза Па-

ланка
III награда - Анђела Шепецановић V - OШ ,,Стефанија Михајловић” - 

Брза Паланка
Литерарни радови (од I - IV разреда)
I награда- Никола Андрић II2 - ОШ ,,Љуба Нешић” - Зајечар
II награда -Стефан Николић IV - ОШ „Вук Караџић” - Халово - В. Извор
III награда - Јања Лазаревић I3 - ОШ ,,Вук Караџић” - Књажевац
Манифестацију су пратили и локални масмедији: ТВ „Фира”, ТВ „Исток” 

Салаш, лист „Тимок”.
ЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Oдсек за промоцију здравља


