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кЛАДОВО - На седници Скупштине општине Кладово која је поче-
ла минутом ћутања због трагедије у којој су страдала двојица Кладовља-
на, одборници су усвојили завршни рачун буџета општине Кладово за 2017. 
годину у којем је суфицит 83,8 милиона динара. У претходној години при-
ходи су 628,4 милиона динара, односно 77,5 одсто планираног буџета, док 
су  расходи 544,3 милиона динара или 67 одсто од плана. Највише новца 
186,5 милиона динара потрошено је за набавку добара и реализацију услу-
га, а у завршном рачуну је, објашњено како је дошло до суфицта.

У вишку прихода над расходима наменска средства за изградњу мо-
ста у Великој Каменици учествују са 38,2 милиона динара, док се остатак од 
45,5 милиона динара преноси у буџет за 2018. годину. Подршку одборни-
ка добила је и Одлука трећем ребалансу буџету општине Кладово за 2018.
годину, повећањем од 15 милиона динара из додатних прихода, тако да 
је приходна страна општинске касе увећана на око 966 милиона динара. 
Ребалансом буџета у оквиру прерасподеле средстава са других позиција 
биће обезбеђено додатних 17 милиона динара, а укупан износ од 32 ми-

лиона динара трошиће се наменски, порука је са седнице која 
је одржана тачно на половини мандата локалног парламента 
који је конституисан 13. јуна 2016. године.

- Одржане су 24 скупштинске седнице на којима су 
усвојене 272 Одлуке. У истом периоду скупштинске комисије 
имале су 68 заседања, а све одлуке допринеле су квалитет-
нијем животу грађана општине Кладово - истакао је Славиша 
Туфајевић, председник СО Кладово.

На седници скупштине одборници су овластили Ради-
сава Чучулановића, председника општине Кладово да пот-
пише уговор о јавно приватном партнерству са конзорцију-
мом у којем је пет извођача за реконструкцију и одржавање 
система јавне расвете у насељеним местима општине Кладо-
во, уградњом ЛЕД технологије. Предрачунска вредност је око 
2,8 милиона евра са роком одржавања у наредних 13 годи-
на. С обзиром на све учесталије приче о смени првог човека 
општине Кладово Чучулановић је послао поруку грађанима.

-С обзиром на све те приче желим да кажем, да зато 
што волим Србију и подржавам политику Александра Вучића 

и СНС ни једног тренутка не желим да урадим било шта на штету СНС. Када 
сам преузо функцију председника општине обећао сам да ћу свој рад под-
редити интересима грађана. То је био мотив због којег сам се и учланио у 
СНС, јер верујем идејама Александра Вучића. Приче по куоларима о мојој 
смени нису тачне, а та констатација потврђена је на седници ИО СНС која 
је одржана у Новом Саду на којој се није разговарало на ту тему. У наред-
ном периоду можда ћу да поднесем оставку, а можда и нећу, јер моја одлу-
ка неће бити у супротностима са интересима СНС. Дотле свој посао ра-
дићу одговорно и квалитетно. Они који су вређали, своје тврдње мораће 
да докажу на суду- поручио је Радисав Чучулановић, председник те поду-
навске општине.

У радном делу седнице уместо Радмила Николића из Рткова за члана 
Општинског већа изабран је Горан Матовић из Кладова, који је добио под-
ршку 25 од 27 одборника колико их је учествовало у раду скупштинског за-
седања. М.Р.

кЊАжЕВАЦ - Програм заштите, уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта и завршни рачун буџета за 2017. годину биле су 
централне теме 24. седнице Скупштине општине Књажевац. 

Нови програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта био је једна од тема 24. седнице Скупштине општине. Општи-
на Књажевац ће ове године организовати надметање за преко 45 хиља-
да пољопривредних парцела, казао је Марко Стојановић, помоћник пред-
седника општине.

‘’Добили смо сагласност Министарства пољопривреде и ове године 
имамо преко 45 хиљада парцела у тачно 3.665 надметања. Укупна површи-
на у државној својини за издавање је 15.270 хектара,’’ рекао је Стојановић. 

Расписивање огласа за коришћење пољопривредног земљишта кас-
ни због неажурности Министарства пољопривреде, што је случај и са Упра-
вом за аграрна плаћања, на коју се чека и по годину дана, тврди Далибор 
Станојевић из одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’: ‘’Опет средином 
године усвајамо овај програм, не због неажурности људи који су учество-
вали у његовој изради, већ због Министарства пољопривреде, на чију са-
гласност чекамо пар месеци. Исти проблем имамо и са Управом за аграр-
на плаћања, где пољопривредници чекају по годину дана’’. 

Одборници су се бавили и завршним рачуном буџета за 2017. годи-
ну, о коме је говорила Анкица Марковић, шеф одељења за буџет и финан-
сије: ‘’У 2017. смо имали на располагању за трошење 938.539.000 динара и 
од ових средстава утрошено је 855.496.000 динара. Остала је разлика од 

око 83.000.000 динара. Ради се о средствима која се чувају на рачуну буџе-
та и на рачунима пројеката и преносе се у наредну годину за трошење,’’ ис-
такла је Марковић. На седници су усвојени извештаји о пословању јавних 
предузећа и установа, као и одлука о локалним административним таксама. 

 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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Одржана трећа седница Скупштине општине Бор

РЕБАЛАНСОМ ДО ИНВЕСтИЦИЈА

УСВОЈЕН ЗАВРшНИ 
РАЧУН БУџЕтА ОПштИНЕ 

НЕГОтИН ЗА 2017.

О БУџЕтУ НАкОН 
ИЗВЕштАЈА РЕВИЗИЈЕ

Скупштинско заседање у Неготину

Седница Општинског већа у Мајданпеку

ПОЛИтИкА

БОР - Након вишечасовног заседања одборници Скупштине општине Бор 
усвојили су први овогодишњи ребаланс буџета, којим је планирано његово увећање 
за 243 милиона динара, као и одлуку о завршном рачуну буџета општине Бор за 
2107. годину. По речима Данијеле Јовановић, начелнице одељења за финансије 
Општинске управе Бор, завршним рачуном буџета за претходну годину, остварен 
је консолидовани суфицит од 128 милиона динара, од чега су 40 милиона динара 
наменска, док су 88 милиона динара нераспоређена средства. Јовановићка је на-
гласила и да након дужег времена није било одступања извршења у односу на план.

Поред израде и реализације важних пројеката, ребалансом су опредељена 
и средства за субвенције јавним предузећима. 

- Ребалансом буџета је планирано да се плати 80 милиона динара за асфал-
тирање из 2017. године, затим израда пројектно техничке документације за рекон-
струкцију комплетних зграда и окружења у основним школама „Бранко Радичевић“, 
„Свети Сава“ и „Видовдан“ од 10 000 квадрата, коју ћемо реализовати у договору са 
Канцеларијом за јавна улагања, а предвиђена вредност радова је око 400 милиона 
динара. Још један врло битан пројекат који ћемо реализовати са Канцеларијом за 
јавна улагања је реконструкција 13 000 метара квадратних градске болнице. Са не-
задовољством морам рећи да је за субвенције јавним предузећима планирано 95 
милиона динара, од чега највише ЈКП „Топлани“ 60 милиона и ЈКП „Водовод“ 10 ми-
лиона динара - каже Александар Миликић, председник општине Бор.

Одборници опозиције критиковали су овогодишњи ребаланс и указали на 
могућност решавања многобројних проблема на другачији начин.

- Добро је што се инвестира у здравство. Реконструкција Опште болнице у 

НЕГОтИН - Одборници владајуће коалиције, странака окупљених око на-
предњака и социјалиста, усвојили су већином гласова одлуку о завршном рачуну 
буџета за минулу годину. 

Ову обимну документацију, на чак 244 страна, која садржи детаље реализа-
ције прошлогодишњег буџета, од биланса стања, прихода и расхода, преко извеш-
таја о капиталним издацима и финансирању, затим новчаним токовима, извршењу 
буџета, али и пратећи извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна и годишњег извештаја о учинку програма, одборници владајуће 
коалиције усвојили су без дискусије, дизањем руку „ЗА“.

Иначе, укупно остварени приходи и примања буџета у 2017. износе милијар-
ду, 155 милиона 441 хиљаду динара, а расходи и издаци буџета милијарду 96 мили-
она 712 хиљада динара.

Стање на рачуну буџета на дан 31.12.2017. износило је 131 милион 309 хиља-
да, а стање на консолидованом рачуну 145 милиона 997 хиљада динара.

- Наравно да се општина домаћински понашала у 2017. Тада је то била друга 
скупштинска већина у овом сазиву СО Неготин. Јесте била је СПС и СНС, али у дру-
гачијем односу. Када је новац пореских обвезника у питању увек мора да се води 
рачуна о трошењу тих средстава, а контроле су ригорозне и морате да определите 
средства у складу са одлуком буџета за ту текућу годину - рекао је медијима након 
седнице мр Милан Уруковић, председник Скупштине општине Неготин.

Већином гласова и без дискусије за правобраниоца општине Неготин на пе-
риод од пет година постављен је Живојин Марковић, дипломирани правник из Не-
готина, иначе радник Општинске управе од 2009. године.

Без дискусије су одборници владајуће коалиције усвојили и решење о да-
вању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ о утврђивању цена 
услуга паркинг сервиса. Цене су, иначе, кориговане и у делу повлашћених паркинг 
карата усаглашене су са ценама у окружењу и за разлику од претходних ниже су 
за 50 одсто.

Већ 22. јуна одборници ће разматрати бројне тачке из домена свог рада, од 
којих су, свакако, најзначајније оне везане за ребаланс буџета, као и оне везане за 
комасацију у четири крајинска села. С.М.Ј.

МАЈДАНПЕк - Овонедељна, 65. Седница Општинског већа у Мајданпеку 
у овом сазиву на одређени начин припремна за предстојећу седницу општин-
ског парламента, почела је одлагањем расправе о Нацрту одлуке о завршном 
рачуну буџета Општине за прошлу годину док не стигне извештај екстерне ре-
визије. Размотрено је, међутим, више питања о којима ће коначну реч имати од-
борници СО Мајданпек.

Начелно је прихваћен захтев ЈКП „Водовод“ Мајданпек да се из буџетске 
резерве покрију неплаћени рачуни корисника социјалне помоћи, с тим што ће 
ти захтеви појединачно бити решавани. Занимљиво је такође, да је за 1162 лица 
старија од 70 година, са најнижим пензијама, изменама одлуке о проширеним 
правима и услугама социјалне заштите, предвиђено бесплатно коришћење пре-
воза на подручју општине.

Чланови Општинског већа усвојили су поред више извештаја о раду и 
програма пословања одређених установа и јавних предузећа и Оперативни план 
одбране од поплава вода другог реда, те годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег се расписује оглас за 
давање у закуп слободних површина. И.Ћ.

Бору је неопходна, али ја ћу поновити оно што сам говорио на претходним седни-
цама, а то је да је Бору потребна нова болница, а не реконструкција. Реконструк-
цијом ћемо доста добити, али ћемо бацити велики новац и после неколико година 
ћемо морати поново нешто да реконструишемо. То се дешавало и претходних де-
ценија, болница је више пута обнављана и сада поново имамо проблема са кана-
лизацијом, водоводом и струјом. Са овим средствима које обезбеђује република и 
нешто из буџета општине можемо у наредне четири године започети изградњу нове 
болнице на другој локацији- сматра Горан Голубовић, одборник “Савеза за Бор“ и 
додаје да је поновно издвајање од пет милиона динара за санацију крова на Дому 
културе у Горњану, за чију санацију је већ пре пар година издвојено преко два ми-
лиона динара прескупо и недопустиво.

Одборник опозиције Драган Марковић истакао је да је за важне одлуке, као 
што су завршни рачун и ребаланс буџета неопходно заказати посебну седницу и 
указао на преобиман материјала који је немогуће анализирати за пар дана, као и 
на многа сазнања која има, а која су штетна по општину Бор.

-Асфалтирање пешачке стазе на Борском језеру због развоја туризма по-
здрављам, али ви знате да постоје разне тужбе против општине Бор и то не треба 
крити. Иако у многим случајевима општина није крива, зарад мира у кући ви сте то 
прихватили на терет општине. Постоји тужба једног лица из Брестовца на милион-
ски износ,јер је без дозволе кроз његов посед током ноћи урађена нека стаза. Так-
ве радње су недопустиве. Такође, на тромеђи Брестовац, Метовница и Слатина се 
свашта ради. Ми подржавамо те инвеститоре, али као одговорни људи, требамо да 
заштитимо наше суграђане који трпе велику штету. Позивам вас да од представни-
ка позиције и опозиције саставите комисију и са камерама и новинарима одемо до 
тог појаса где се изводе радови, да видите шта се тамо дешава-наглашава Марковић.

Одборници су усвојили и предлог одлуке о именовању Владимира Стан-
ковића за в.д. директора Јавног предузећа за стамбене услуге “ Бор“, уместо доса-
дашњег вршиоца те функције Лидије Начић. Бојана Длбокић Дубочанин, досадашњи 
в.д. директора Установе Спортски центар „Бор“, изабрана је за директора ове устано-
ве, док ће Боса Јанаћковић поново обављати функцију општинског правобраниоца 
Општине Бор на период од пет година, док ће њена заменица бити Бојана Буђелан.

На седници је потврђен мандат Миломиру Милановићу, новом одборнику 
владајуће коалиције, усвојени су извештаји о раду Општинске управе и Правобра-
нилаштва општине Бор за 2017. годину, док су са дневног реда повучени извештаји 
о раду борских јавних установа и извештај о раду надзорног одбора „Установе Цен-
тар за културу општине Бор“. М.М.



БРОЈ 2974 ДОГАЂАЈ

D.O.O. BORTRAVEL BOR

3:35 063 1077791
4:30 

(svakodnevno)

063 1077793
8:45 

(svakodnevno)

063 1077794
14:30 

(svakodnevno)

063 1077795

7:35

8:15

12:32

18:20

12:30 
14:00 
16:30 

19:30 

16:15

17:46

20:15

23:30

Bor - Boljevac - Beograd
4:25
5:15 
9:37 

/

15:30

17:00

19:30

063 1077791
063 1077793
063 1077794
063 1077795

(samo rad.dan.) 

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(samo rad.dan.) 

22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

21:00 20:00 19:20 18:00

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

Bor - Boljevac - Paraćin - Kruševac - Vrnjačka banja - Kraljevo  

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

7:45 8:45 09:30 10:30 11:15

19:45 18:40 17:50 17:00 16:00

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

ПРВА СРПкИЊА У 
шВЕДСкОЈ - НЕГОтИНкА

„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“ 
И У БОЉЕВЦУ

Отворена изложба о веку српско-шведске дипломатије

Добра сарадња две општине

НЕГОтИН - У галерији Мокрањчеве родне куће до 12.јула Неготинци 
ће моћи да погледају изложбу фотографија о докумената посвећених веку 
успостављања директних дипломатских веза Србије и Шведске. Изложба 
садржи експонате из архивских институција и библиотека у Србији и Швед-
ској, али и из приватних колекција, које је сакупио и приредио историчар 
и архивиста Душко Топаловић из Педагошког завода Шведске. Ова обимна 
грађа сведочи о току развоја историјских односа које су Србија и Шведска 
градили од 1882. године, када ти односи званично почињу, до 1919. године, 
када је Краљевина Србија постала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.

На неки начин ова изложба је, истакао је то и њен аутор, водећи пу-
блику кроз све аспекте и најзначајније сегменте ове историјске грађе, Душ-

БОР - На иницијативу Општине Бољевац, протеклог петка је у Бору 
потписан споразум о покретању поступка за отварање истуреног одељења 
борске Основне музичке школе “Миодраг Васиљевић“ у Бољевцу. Спораз-
ум су потписали др Небојша Марјановић и Александар Миликић, председ-
ници општина Бољевац и Бор.

-Ово је леп пример сарадње две општине у нашем региону. У прет-
ходних месец дана успели смо да пронађемо модел како би ово истурено 
одељење наше музичке школе функционисало и у Бољевцу. Ово је само још 
један пример све боље сарадње локалних самоуправа у Тимочкој Краји-
ни-казао је Миликић.

Председник Општине Бољевац Небојша Марјановић је најпре чести-
тао Бору најављено добијање статуса града.

-Захваљујем се у име грађана Бољевца локалној самоуправи у Бору 
што је у врло кратком временском року позитивно решила наш захтев за 
отварањем истуреног одељења музичке школе у нашој општини. Ми смо 
се овим поводом обратили и Министарству просвете и добили начелну са-
гласност. Општина Бољевац већ дужи период из буџета издваја средства 
како би се талентована деца из наше средине музички образовала. Како тај 
број деце перманентно расте, закључили смо да је много боље да отвори-
мо истурено одељење музичке школе у Бољевцу-истакао је Марјановић.

Почетак рада истуреног одељења Основне музичке школе“Миод-
раг Васиљевић“ у Бољевцу планирано је већ од наредне школске године, 
а трошкове рада тог одељења плаћаће општина Бољевац. Б.П.

ко Топаловић, неготинско-шведска, будући да је прва Српкиња у Шведској 
дошла из Неготина.

-Улога Сикољанке и Неготинке Драге Симић Хултквист, хуманисте и 
борца за женска права, прве Српкиње која се доселила у Шведску, је изу-
зетна, имајући у виду, њен допринос бољем упознавању и већем разуме-
вању српског и шведског народа, који у својој дотадашњој историји нису 
имали много међусобних додира. Ова изложба која говори и почетку и 
развоју дипломатских односа Шведске и Србије, представља и велики ко-
рак у упознавању живота и рада наше суграђанке Драге Симић, што је тре-
бало много раније учинити - рекао је Владимир Величковић, председник 
општине Неготин.

Изложбу је отворио Јан Лундин, амбасадор Краљевина Шведске у Ре-
публици Србији који је подсетио на вековну успешну сарадњу две земље, 
рекавши да Шведска подржава напоре Србије да уђе у Европску унију.

-То је процес који ће потрајати неколико година и ми желимо да под-
ржимо Србију на том путу и зато улажемо у разне области, попут животне 
средине и прочишћавање вода, полицијску реформу, правосуђе, истражи-
вачко новинарство и друге области - рекао је амбасадор Лундин.

Отварању ове изложбе предходило је интонирање обе химне, српске 
и шведске, које је на труби извео Давид Сурдановић, ученик Уметничке шко-
ле “Стеван Мокрањац”. У програму су учествовале и наше етно групе “Ајду-
ци” и “Мариника” под управом Данијеле Марковић, који су госте и Неготин-
це подсетили на српску и влашку музичку традицију.

-Изложба је и резултат наше сарадње са Архивом Југославије и ње-
ним дугогодишњим директором Миладином Милошевићем, и верујемо да 
ће се она, у зависности од средстава, наставити у ширем обиму до краја го-
дине- истакао је Ненад Војиновић, директор Историјског архива Неготина.

 С.М.Ј.
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ЗАВРшЕНО 48. „ЦРНОРЕЧЈЕ 
У ПЕСМИ И ИГРИ“

УСПЕшНА САРАДЊА 
НА ПОМОЛУ

Фестивал народног стваралаштва у Бољевцу

Градоначелник Зајечара примио амбасадора краљевине шведске

ЧУВАРИ НАРОДНЕ БАштИНЕ

кУЛтУРА
Одржани 46. “крајински обичаји” у штубику

НЕГОтИН - Изворна група из Вражогрнца код Зајечара, одлуком стручног 
жирија “Крајинских обичаја”, свеукупни је победник овогодишње смотре народног 
изворног стваралаштва, која се у селу Штубик код Неготина организује већ 46 годи-
на у спомен на победу Хајдук Вељкових устаника над надмоћнијом турском војском 
у Штубику и Малајници, 1807.године. 

КУД “Прераст” из Штубика освојило је награду за најбоље извођење ига-
ра, ансамбл из Оштреља код Бора за најуспешнији приказ обичаја, док је извор-
ној групи из Подгорца, општина Бољевац, припала награда за најаутентичнију на-
родну ношњу. 

Стефан Радовановић из изворне групе Подгорац добитник је признања за 
најбоље извођење народне мелодије, Бобан Јаношевић (Оштрељ) за најбоље из-
вођење изворне песме, а Власта Ненад Петковић (Вражогрнац) за најбоље кази-
вање умотворине.

Лентом најлепше чобанице окитила се Милица Војводановић из Јасенице. 
Прва пратиља је Сања Милошевић из Шаркамена, а друга Софија Лазић из Штубика.

Већ по традицији прве вечери ове смотре народног изворног ствралаштва 
наступили су најмлађи. У програму су учествовали ученици штубичке школе, али и 
културно-уметничка друштва “Воја Чурић” из Кобишнице, “Флоричика” из Јабуков-
ца и “Прераст” из Штубика.

Најмлађи чувари наше народне баштине били су у прилици да и другог дана 
“Крајинских обичаја” у Школском гају презентују најлепше песме и игре кроз так-
мичарски програм дечијих изворних група.

У веома јакој конкуренцији, а наступили су чланови културно-уметничких 
друштава: “Прераст” из Штубика, “Воја Чурић” из Кобишнице, “Стеван Мокрањац” из 
Неготина, “Петар Јенић” из Оштреља код Бора, Кобишничанима је, у категорији де-
чијих изворних група, припала титула свеукупног победника.

У народном вишебоју, Горан Маринковић из Штубика и ове године је тријум-
фовао у дисциплини потезања чобанског штапа. Маринковић је забележио своју 
15 узаступну победу у овој дисциплини. Екипа из Штубика била је убедљиво нај-
боља у надвлачењу конопца. 

Титуле победника у још две народне вештине, бацању камена с рамена и ско-
ку у даљ из места, такође су отишле домаћинима, Ивану Вујићу и Немањи Бикићу.

„Чувена битка на Штубику и Малајници 1807. године представља симбол хе-
ројства наших људи који су својом одлучношћу и одважношћу стали у одбрану сло-

БОЉЕВАЦ - Фестивал народног стваралаштва „Црноречје у песми и игри“ 
одржан је од 7. до 10. јуна, а током четвородневног трајања у различитим програ-
мима је учествовало око хиљаду извођача.

Отворили су га предшколци великим маскембалом, а другод дана су се на 
сајму туризма представиле туристичке организације из више градова Србије. Одр-
жано је и квалификационо такмичење трубачких оркестара за пласма на Драга-
чевски сабор у Гучи, а победници су оркестар Саше Павловића из Пирота, по оце-
ни Жирија и оркестар Божидара Младеновића из Свилајнца по мишљењу публике. 
Титула „прва труба“ припала је Предрагу Ђорђевићу из књажевачког оркестра „Ти-
мочки весељаци“.

Саборни дан „Црноречја” окупио је једанаест ансамбала који негују аутен-
тично музичко наслеђе, а у ревијалном делу програма публици су се представи-
ли и гости из румунског града Миовени, певачка етно група Светлане Спајић и КУД 
„Станко Пауновић“ из Панчева, целовечерњим концертом. Део програма био је по-
свећен такмичењу фрулаша за пласман на Сабор „Ој, Мораво“ у Прислоници. По-
бедник у најмлађем узрасту је Јован Миливојевић из Бољевца, у средњем, Милош 
Јоновић, такође из Бољевца, а у сениорској категорији, најбољи фрулаш 48. „Цр-
норечја“ је Стефан Радовановић из Метовнице. Културно-образовни центар, као 
организатор такмичења, ове године је установио и награду која носи име Живоји-
на Жике Станића, професора виолине из Бора, који је на фестивалу био присутан 
од његовог почетка и забележио највредније инструментално и музичко наслеђе. 
Први добитник овог признања, за очување инструменталне традиције је фрулаш 
Петар Чулиновић из Злота.

 Извор сајт општине Бољевац

ЗАЈЕЧАР - Градоначелник Зајечара Бошко Ничић приредио је пријем за Њ.Е. 
амбасадора Краљевине Шведске у Србији Јан Лундина.

Повод посете било је отварање изложбе докумената и фотографија 
„Српско-шведски дипломатски односи од 1917-2017. год“, али је амбасадор иско-
ристио прилику да обиђе и касноантички локалитет “Феликс Ромулијану”.

Они су, између осталог, разговарали о историји града и Тимочке крајине, као 
и о потенцијалима који овај крај нуди, а које су још увек неискоришћене.

„Ово је била добра прилика да се воде разговори о екологији и пројектима 
из ове области, али и о томе какав је Зајечар некада био град, индустријски јак, као 
и о потенцијалима које овај град има у блиској будућности као и сарадњи која је мо-
гућа са пријетељима из Шведске” – рекао је Бошко Ничић градоначелник Зајечара.

Ничић је након разговора са амбасадором истакао, да би за град Зајечар зна-
чајно било, да се у некој блиској будућности, побратими са неким шведским градом 
и оствари сарању на многим пољима.

„Имали смо интересантан разговор у којем сам доста научио о историји, про-
шлости, али сам сазнао какви вас изазови очекују. Највећи проблем је демограф-
ске природе, али како обично бива сваки проблем има и неке своје потенцијале и 
ту треба видети да ли постоји шанса за сарадњу између Зајечара и Шведске” - иста-
као је Њ. Е. амбасадор Краљевине Шведске у Србији Јан Лундин.

Закључак овог састанка био је да постоји огроман простор за могућу са-
радњу, и да је само једно питање, да ли ће то бити на међудржавном нивоу или са-
радња између градова. А.П.

бодарског духа српског народа и извојевали велику победу и њима у част и овог јуна 
доласком у Штубик, на “Крајинске обичаје”, који се одржавају по 46. пут, показује-
мо да никада нећемо дозволити да избледи сећање на јунаштво наших предака. 
Наша обавеза је да на првом месту поштујемо, и деци преносимо, с колена на коле-
но, нашу историју, важне догађаје, победе, херојства, и да их научимо да брижљи-
во чувају традицију и наше народно стваралаштво. Јунаштво наших предака мора 
да буде трајна и ванвременска категорија”, рекла је отварајући ову смотру, Мерли-
на Селенић, заменица председника Општине Неготин.

На 46. “Крајинским обичајима” у организацији Дома културе “Стеван Мо-
крањац” из Неготина, који ову смотру организује у сарадњи са месном заједницом, 
Основном школом “Хајдук Вељко” у Штубику и тамошњим културно-уметничким 
друштвом “Прераст”, након поподневног дефилеа учесника, наступиле су старије 
изворне групе из зајечарског села Вражогрнац, Подгорца код Бољевца, борског 
Оштреља, Тополнице у општини Мајданпек и неготинских села Штубик, Шарка-
мен и Јасеница. 

У ревијалном делу програма учествовали су: Етно група “Гергина” из Неготи-
на, “Флорентиана” из Видина, као и домаћин, КУД “Прераст” из Штубика.

У спомен на 211.годишњицу Битке на Штубику и Малајнице, на спомен обе-
лежје изгинулима венце и цвеће положиле су бројне делегације, представници ло-
калне самоуправе већници Драган Радосављевић и Далибор Машић, СУБНОР-а, Бо-
рачке организације Штубик, резервних војних старешина, месне заједнице Штубик 
и Малајница и други. С.М.Ј.
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СПОРтСкА ОПРЕМА 
ЗА шкОЛУ У ВЛАОЛУ

НОВИНАРИ ЈЕДНАкО 
ВАжНИ кАО И ПРОФЕСОРИ

кАРИЈЕРЕ ЗА 
МЕМОАРЕ

ПУНО РАЗЛОГА ЗА 
ЗАДОВОЉСтВО

трибина у књажевцу

Учитељи у Неготину прославили 60. годишњицу матуре Обележен 87.  рођендан техничке школе у књажевцу

НЕГОтИН - У некадашњим учионицама Учитељске школе, па Педа-
гошке академије и данас Високошколске јединице Неготин врањског Учи-
тељског факултета, тридесетак дипломаца генерације из 1958. године про-
славило је недавно 60.годишњицу матуре.

Генерација дипломаца Учитељске школе из Неготина, из 1958. годи-
не, по много чему се разликује од других. Каријере су им одавно за мемо-
аре. Многи од њих су научено у Неготину преносили генерацијама и ге-
нерацијама ђака, постали учитељи, професори, директори образовних и 
културних институција. 

Неки су отишли у друге воде, привредничке, државне, новинарске, 
али свако са успоменом на Неготин своје младости, на интернат, управни-
ка Вељу, своје разредне старешине Јована Сибиновића, Радмилу Новако-
вић, Стојана Јовића, Добрилу Миленовић, на жеље и снове...

Ови крепки осамдесетогодишњаци годинама организују сусрете ге-
нерација широм Србије и не дају се годинама. Веле да им фали ово или оно, 
али да не кукају. Лек, већ знају, како шеретски каже наш познати новинар и 
публициста Јеврем Дамјановић: “Попиј чај од крштенице и биће ти лакше!”

Кажу ови учитељи да су им и ови сусрети лек за подмлађивање, јер 
их крепе сазнањима да су много прошли, далеко отишли, али да имају где 
да се врате.

- Када смо почели да се генерацијски састајемо сваке године, то није 
проистекло из намере да се хвалимо ко је шта постигао, јер смо то знали. 
Ово дружење удахњивало нам је нову снагу да истрајемо, јер нам у живо-
ту није све ишло глатко, мада је био успешан крајњи исход - речи су Јевре-
ма Дамјановића.

Живот их је, веле, одвео на разне стране, у Београд, Смедерево, Кре-
пољин, Ниш, Белу Паланку, Врање, Владичин Хан, али и у Чачак, Краљево, 
Нови Сад, Нови Бечеј, Зрењанин, Ужице, Бјељину, Пријепоље...

-У школи смо склопили пријатељства за цео живот. Ма где да смо, 
долазимо у Неготин да прославимо округле године од дана кад смо и ди-
пломама доказали да смо постали зрели људи – каже један од организа-
тора овогодишњег 60. матурског сусрета, Владета Атанацковић, учитељ из 
Неготина.

Дружила се и овог јуна ова генерација до дубоко у ноћ, а ујутру су 
обишли стазе своје младости, препричавали анегдоте из свог времена и 
сећањем се опростили од оних које више нема. И обећали једни другима да 
ће дружење наставити колико сутра, негде у неком другом месту, до којег 
их је живот донео. С.М.Ј.

МАЈДАНПЕк - Кроз програм „Опремимо школе опремом и реквизитима“, 
који реализује Министарство за омладину и спорт са Савезом за школски спорт 
Србије, Жељко Танасковић, председник Савеза је за Основну школу у Влаолу 
уручио пакет 600 хиљада динара вредне спортске опреме, 40 лопти за рукомет, 
одбојку, кошарку и фудбал, голове за рукомет, кошаркашке конструкције и од-
бојкашке мреже. Циљ је да се подједнаки услови за физичко вежбање и бављење 
спортом омогуће у свим срединама, па и овој школи са 85 ученика.

 И.Ћ.

кЊАжЕВАЦ - Проглашењем најбољих у знању и спорту, Техничка школа у 
Књажевцу обележила је свој 87. рођендан. За бројну публику, која је испунила ве-
лику дворану Дома културе, изведена је представа ‘’Избирачица’’ Косте Трифковића. 

„Иза нас је веома успешна година. Имамо пуно разлога за задовољство, пре 
свега ученицима који су заслужили похвале за своје успехе”, казала је на свечано-
сти обележавања 87. рођендана Техничке школе Љиљана Жикић, директорка ове 
образовне установе.

„То је слика Техничке школе, онакве какву је ми желимо, где сви ученици и 
наставници налазе своје место, откривају оно што њима одговара,’’ додала је Жикић. 

Ученица генерације ове године је Алиса Стојић. Техничку школу завршила 
је на смеру комерцијалисте и претходне четири године сматра најзабавнијим де-
лом свог живота. Михајло Ђорђевић, државни репрезентативац у скијању и нај-
бољи млади спортиста Књажевца, понео је признање спортисте генерације. Ми-
хајло, који школвање наставља на Факултету за спорт, каже да му признања добро 
дођу као предах од напорних тренинга.

Највише је девојака међу носиоцима Вукових диплома. Многе од њих наста-
виће школовање и на Универзитету Сингидунум, са којим Техничка школа успешно 
сарађује већ неколико година.

„Само у последњих годину дана сретали смо се на више различитих проје-
ката, такмичења и ученици Техничке школе су увек освајали неко од прва три ме-
ста’’, казао је Предраг Обрадовић, ПР Сингидунума.

Кроз Војводину 19. века, публику је повео ансамбл драмске секције Техничке 
школе, предвођен професорком Драганом Цвејић Вукић, изводећи комад ‘’Избира-
чица’’ Косте Трифковића. Млади глумци одлично су се снашли у причи о размаже-
ној, намћорастој девојци Малчики, њеним родитељима и просцима.

У част празника, Техничка школа је, као и сваке године, објавила нови број 
школскг листа ‘’Идеја’’. 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.“

кЊАжЕВАЦ - Професор др Владета Радовић, теоретичар медија и управ-
ник Департмана за комуникологију и новинарство Филозофског факултета у Нишу 
био је гост трибине, коју су у Књажевцу организовали Медијска еколошка мрежа 
Србије Екополис и РТВ ‘’М’’. 

Потребни су нам добро плаћени, сигурни и образовани новинари, јер они 
се баве делатношћу од општег друштвеног значаја, казао је професор Радовић. Он 
сматра да принцип да у животу нешто смемо, а нешто не, мора да важи и за медије: 
‘’Медији су у одређеном сегменту преслободни. Ако можемо имати садржаје који 
нису добри за децу, не одговарају друштвеном развоју, онда видимо да су ту по-
требне неке мере контроле. Нешто смемо, нешто не смемо у животу. Зашто то не 
би важило и за медије? Медији имају много проблема – финансијских, кадровских. 
Постоје неки власници, који су на тржишту, као сваки привредни ентитет, али какве 
то везе има са информисањем? Нама информисање треба, потребни су нам нови-
нари добро плаћени, сигурни, обезбеђени, образовани, јер они нам тумаче ствар-
ност. Тражили смо статус службеног лица за новинаре. Шта би то значило? Да нови-
нар буде заштићен, јер је једнако важан као и војник, официр, професор, као неко 
ко се бави делатношћу која има општи друштвени значај.’’

Закон о информисању има много мањкавости нарочито у оном делу који се 
тиче суфинансирања средствима локалних и градских буџета. Професор Радовић 
сматра да садржаји које грађани плаћају својим новцем морају да буду примере-
ни друштвеном развоју. Бачени на тржиште, медији често долазе у руке оних који-
ма култура и целокупна баштина нису на првом месту. Због тога се над свима нама 
надвија опасност да ће млади људи, уколико се брзо нешто не промени, уместо да 
се угледају на позитивне узоре, опонашати ликове из ријалити програма, поручио 
је Владета Радовић у Књажевцу.  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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кЊАжЕВЧАНИН НАЈБОЉИ 
НА ДРжАВНОМ ПРВЕНСтВУ 

У „feeder’’  РИБОЛОВУ

ОД ЗАЈЕЧАРА ДО СВЕМИРА

РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА 
ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ФИНАНСИЈСкА ПОДРшкА 
жЕНАМА ЗА ПОкРЕтАЊЕ ПОСЛА

Велики успех Далибора ОколићаУспостављен контакт са свемирском станицом

Ускоро креће рехабилитација дела пута кладово-Неготин

„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

кЛАДОВО - У оквиру припрема за рехабилитације дела државног пута 
првог Б реда 35 Кладово - Брза Паланка, Јавно предузеће Путеви Србије објави-
ло је позив за достављање понуда за избор извођача радова. Рок је до 24. јула, 
а радови на реконструкцији дела државног пута од будуће кружне раскрсни-
це улица Краља Александра и Рибарске у Кладову, до скретања за село Мироч 
трајаће 18 месеци. Реч је о деоници дугој 23,5 километара, ширина коловоза је 
7,1 метар на којој се очекује санација и мостова и бројних пропуста, као и замена 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Изградњом треће траке 
биће решен дугогодишњи проблем са којим су се возачи суочавали на деоници 
код Милутиновачког брда на којој је у зимским условима саобраћај био отежан 
и често је долазило до застоја. Ове радове заједно ће финансирати Светска бан-
ка, Европска инвестициона банка и Република Србија. Комплексан посао могао 
би да почне крајем августа - сазнају „Тимочке”. М.Р.

кЊАжЕВАЦ - Далибор Околић, члан Организације спортских риболоваца 
‘’Бели Тимок’’ острварио је најбољи резултат у прва два кола државног превенства 
у спортском риболову у дисциплини ‘’feeder’’, која су 16. и 17. јуна одржана на језе-
ру Ћелије код Крушевца. 

Далибор је имао најбоље резултате са два прва секторска пласмана у оба 
дана. 

Учествовало је 36 такмичара из целе Србије, а пецало се пет сати у четири 
сектора са по девет такмичара. Предраг Стевић из Ниша, други представник ОСР 
‘’Бели Тимок’’, био је пети. 

Наредна два кола биће организована у Каравукову у Војводини у септембру, 
а државно првенство завршава се крајем октобра на Бованском језеру, када ће се 
знати ко од српских риболоваца остаје у такозваној ‘’Лиги шампиона’’, као и која ће 
десеторица такмичара чинити репрезентацију Србије на светском првенству 2019. 
године у Јужној Африци. Љ.П.

кЊАжЕВАЦ - Објављен је јавни позив за доделу бесповратних средста-
ва женама које учествују у пројекту „Социјално и економско оснаживање жена 
у руралним областима југоисточне Србије“, заинтересованим за пружање услу-
га у сеоском туризму, производњу пчелињих или домаћих прехрамбених про-
извода и прераду лековитог биља. 

Право на пријаву за бесповратна средства имају жене старосне доби од 
18 до 65 година, које су носиоци пољопривредног газдинства.

Укупан износ расположивих средстава у оквиру овог конкурса је 24.000 
евра. Укупна бесповратна средства која се додељују по појединачној пријави из-
носе највише 750 евра у динарској противредности по курсу пројекта, уз оба-
везно суфинансирање учеснице конкурса од најмање 15% укупне вредности 
инвестиције.Учеснице конкурса чије пријаве буду позитивно оцењене добијају 
тражену робу, а не новац.

Текст јавног позива и комплетна документација могу се преузети са сајта 
општине Књажевац: www.knjazevac.rs. 

Овај конкурс је део пројекта под називом „Социјално и економско осна-
живање жена у руралним подручјима југоисточне Србије“, који заједнички реа-
лизују Caritas Словеније, Caritas Београдске надбискупије и општине Алексинац, 
Ражањ, Бољевац и Књажевац. Љ.П.

ЗАЈЕЧАР- Средњошколци Техничке школе у Зајечару имали су прилику да, 
по први пут у Србији, уживо причају са астронаутима у Међународној свемирској 
станици.

Драган Манојловић наставник и председник Радио клуба Тимок – YУ1АЦР, 
дошао је на ову идеју када је видео да колеге из Подгорице радио аматера који су 
већ успоставили контак са свемирском станицом. На основу контаката и инструк-
ција послат је захтев и одобрена комуникација, а за ову прилику обезбеђена је и 
потребна опрема.

- Дуго смо се припремали, радили прорачуне, тестирали опрему, и време 
прелета свемирске станице, пратили сигнале који су долазили и са других сатели-
та. Ово је нешто што се први пут десило на подручју Србије и нама је јако драго због 
тога и надам се да ће овај пример послужити и другим школама и на овај начин за-
интересују ученике за овај наш хоби и уопште за технику и технологију - истакао је 
Манојловић.

Интересантно је да је време могуће за контакт свега десетак минута и то је 
време када је свемирска станица изнад нашег подручја, а ако се не успостави кон-
такт до следеће прилике се треба чекати сат и по времена.

Иначе у току контакта поред одговора на питања ученика о животу и раду, 
астронаути су искористили прилику да нам честитају на победи у утакмици на свет-
ском првенству на шта су наишли на буран аплауз присутних. На свемирској стани-
ци са којом је успостављен контак било је шест астронаута. А.П.

Социјално и економско оснаживање жена у руралним срединама
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ЛЕтО, СУНЦЕ, кУПАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

ВОДА „2018”

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „тИМОк” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Хигијена спорта и телесне културе обухватају хигијену објеката и по-
вршина на којима се одвија спортска и физичка активност. Физичка култу-
ра обухвата све делатности на јачању здравља и телесне отпорности орга-
низма. За јачање организма потребно је свакодневно радити јутарње вежбе 
(разгибавање тела, вежбе дисања и тд.), нарочито уз комбинацију пливања 
и купања у води како у базенима тако и на отвореним водама-плаже. Базен-
ска вoда је вода у базену у ком људи обављају рекреацију и спортске актив-
ности, која потиче из јавног водоводног система или из природног извора 
или бунара и испуњава услове у погледу здравствене исправности без об-
зира на то да ли поседује медицинске и терапеутске индикације.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, за време лета у сезони ку-
пања, врши узорковање и лабораторијске анализе микробиолошких, фи-
зичких и хемијских параметара у води за купање из затворених и отворе-
них јавних базена на територији Борског и Зајечарског округа. Контрола 
базенске воде врши се на основу Правилника о здравственој исправности 
базенске воде (Сл.Гласник РС, бр. 30/2017 и 97/2017) и то :

- једном недељно, током купалишне сезоне, на отвореним ба-
зенима, врши се узорковање и анализа воде за купање у Бору, 
Зајечару, Сокобањи - из комплекса базена Аква парк „Подина“, 
Књажевцу и Неготину.

- једном недељно врши се узорковање воде из затворених базена 
у Бору, Мајданпеку и Кладову (на „Караташу“),

- два до три пута месечно врши се узорковање воде из затворе-
них базена у Доњем Милановцу, у оквиру хотела „Лепенски вир “, 
Специјална болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиград-
ској бања, комплекса ПРСЦ „ТА Балашевић“ на Ртњу, „Сокотерме“ 
у Сокобањи, као и базена у хотелу „Језеро“ на Борском језеру и 
Брестовачкој бањи.

Редовним обиласком базена утврђено је да су обезбеђени сви хи-

гијенски услови које треба да испуњавају ови јавни објекти, вода се редов-
но пречишћава и хлорише и о томе води редовна евиденција.

Препорука превентивних хигијенских мера код коришћења базена: 
- коришћење дезо-баријера код уласка на базен,
- туширање пре уласка и након изласка из базена,
- коришћење здравствено исправне воде за пиће,
- коришћење чисте одеће на базену (купаћи костими, фротири и др.)
и
- обавезно коришћење гардероба и тоалета.
Такође, обавезно је избегавање коришћења базена у случају по-

стојања акутних респираторних, уринарних и дигестивних обољења, 
обољења коже и слузокоже, као и у периоду реконвалесценције, тј. опо-
равка од наведених обољења - 2 недеље након престанка свих симптома 
болести.

 Осим тога, избегавање роњења и скакања, као и седења на повр-
шинама непосредно око базена значајно доприноси смањењу ризика од 
инфекција, али и повреда.

Извор; www.zdravlje.org.rs).
 Стручна служба Центра за хигијену и хуману екологију даје предлог 

мера у случају појаве неисправних узорака воде за купање како би се от-
клонио ризик по здравље купача.

Завод за јавно здравље „тимок“ Зајечар 
Центар за хигијену и хуману екологију

др мед. Дијана Миљковић

СОкОБАЊА-Међународна конференција о коришћењу и заштити 
вода Вода „2018”, 47. по реду одржана је током протекле недеље, у Специјал-

ној болници „Бањица” у Сокобањи. Конференцију је организовало „Српско 
друштво за заштиту вода”, Институт за водопривреду „Јарослав Черни” 
из Београда и Јавно комунално предузеће „Напредак” из Сокобање. Циљ 
конференције је промоција и публиковање научног, истраживачког и сту-
дијског рада, као и размена идеја и искустава стручњака из ове области. 
Конференцију је отворио Исидор Крстић, председник општине Сокобања.

-Ово је други пут да органзујемо конференцију у Сокобањи. Први 
пут смо били домаћини 1999.године. Ове године имамо укупно 67 струч-
них и научних радова, из различитих области и ауторе из Србије и региона- 
каже др. Александар Ђукић, секретар “Српског друштво за заштиту вода” и 
додаје да ће резултати конференције допринети бољем разумевању про-
блема, како би се имплементирале и примениле правилне мере и схватио 
значај њиховог решавања.

Надлежни сматрају да ће конференција, индиректно, допринети ре-
шавању проблема који Сокобања има током туристичке сезоне када се број 
корисника воде утростручи. Наша земља доста заостаје када је област ко-
ришћења вода и прерада отпадних вода у питању. У Сокобањи је још пре 40 
година изграђено експериментално постројење за прераду отпадних вода 
које је било и део међународних пројеката у тој области, али данас оно не 
функционише и не обавља своју функцију.

 М.Б.

Kонференција о заштити вода у сокобањској „Бањици”


