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СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ

ОПШТИНА ИЗМИРУЈЕ 
ДУгОВЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦАОдржана Јавна расправа поводом Нацрта Статута о изменама 
и допунама Статута општине Мајданпек

Буџетска средства за књажевачка села

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 73. седница Општинског већа. Већни-
ци су се бавили јавно – приватним партнерством за пројекат модернизације јавне 
расвете, јавним превозом, као и субвенцијама за воћаре и сточаре.

Јавно-приватно партнерство економски је модел дугорочног удруживања 
потенцијала два сектора у којем сваки од њих у партнерство уноси оно најбоље 
што има, чуло се на 73. седници Општинског већа, на којој је прихваћена одлука 
о покретању поступка јавно – приватног партнерства без елемената концесије за 
пројекат модернизације јавне расвете. Цео поступак неће нас коштати ни динара, 
нити ће бити већи трошкови за електричну енергију, казао је председник Општи-
не Милан Ђокић.

‘’Општина Књажевац покушава да кроз пројекте приватно – јавног партнер-

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је почетком ове недеље одржана Јавна расправа 
поводом Нацрта Статута о изменама и допунама Статута општине. Реч је о усклађи-
вању највишег и најважнијег акта са новим законским решењима дефинисаним из-
менама и допунама Закона о локалној самоуправи, условљеним усклађивањем са 
другим законима који регулишу рад и функционисање локалне самоуправе, а о 
којем ће коначну реч имати општински парламент.

На слабо посећеној Јавној расправи Зоран Топаловић, секретар Скупштине 
је указао на чињеницу да се овим документом и предложеним изменама отклањају 
недостаци у важећем тексту који се односе на сазивање седнице СО, предуслова за 
успешно вршење дужности одборника, утврђивање критеријума за број чланова 
одређених органа и друго. Ту су још и услови за остваривање облика непосредне 
самоуправе, спровођења јавне расправе у области планирања, оснивања и рада 
месних заједница и других питања од значаја за општину.

Нова решења према броју становника, у односу на постојећа у општини 
Мајданпек подразумевају смањење броја помоћника председника општине са три 
на два, а број чланова општинског већа на највише седам уместо досада предвиђе-
них 11 (попуњено је било само пет), у чијем саставу су по функцији председник 
Општине и његов заменик.

 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Милан Ђокић, са сарадницима, састао 
се са представницима месних заједница Булиновац, Доња Соколовица, Горње Зу-
ниче, Зубетнинац и Слатина, које је обавестио да ће из локалног буџета бити изми-
рени њихови нагомилани дугови за електричну енергију, како је то пре шест годи-
на учињено у већини села књажевачке општине.

Општина Књажевац издвојиће из буџета новац за измирење дугова које за 
неплаћену струју још из средине деведесетих година имају месне заједнице Були-
новац, Доња Соколовица, Горње Зуниче, Зубетнинац и Слатина, обавестио је пред-
ставнике ових села председник Милан Ђокић.

‘’Ми смо пре шест година сва села која су имала дуговања за електричну 
енергију, позвали, пописали њихова дуговања и издвојили значајна средства да по-
плаћамо дуговања сеоских месних заједница. Неколико села није пријавило своја 
дуговања и њихови рачуни су у блокади. Желимо да тим селима омогућимо да тре-
бују средства из општинског буџета, да ми можемо да финансирамо њихове потре-
бе...Добро пуњење буџета створило је предуслов да можемо да издвојимо око два 
и по милиона динара и да ова села одблокирамо’’.

Расписивањем јавне набавке за реконструкцију сеоских домова у Штипини, 
Васиљу, Каличини, Витковцу, Минићеву и Грезни, настављамо активности у месним 
заједницама и стварамо услове за квалитетнији живот тамошњег становништва.

‘’То је почетак акције која ће бити настављена и у наредним годинама, са 
жељом да људима у сеоским месним заједницама омогућмо квалитетан живот, сли-
чан ономе у градским срединама,’’ казао је Ђокић.

Санација путева у селима, односно крпљење ударних рупа, почеће, како се 
чуло на овом састанку, чим буде завршен поступак јавне набавке и изабран извођач 
радова. 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.“

ства дође до преко потребних инвестиција. Први такав пројекат ће бити пројекат 
јавне расвете, која ће бити замењена лед расветом, чиме ће се трошкови, у перспек-
тиви, знатно смањити. За ту инвестицију општина Књажевац не треба да издвоји ни 
динара, нити ће бити већи рачуни за електричну енергију’’.

На сличан начин, убудуће биће организовама и услуга јавног превоза, који је, 
да подсетимо, за све грађане општине Књажевац, бесплатан већ неколико година.

‘’Због летњег распуста у јулу и првој половини августа имаћемо редукован 
број линија на територији општине, а од септембра очекујемо да ћемо процедуру 
избора концесионара спровести до новембра и да ћемо имати превоз и у неким 
селима где превоз није до сад био обезбеђен, као што је Миљковац и нека друга 
села’’, рекао је Ђокић.

На седници Општинског већа разматране су и одлуке о расподели средста-
ва након спроведених конкурса за доделу субвенција у воћарству и сточарству.

Како се чуло на седници, уговор са нишком фирмом „Гис екомејд” доо за из-
градњу прихватилишта за псе у Минићеву, биће споразумно раскинут, с обзиром 
да су становници ове месне заједнице, великом већином, против изградње таквог 
објекта у њиховом селу. Већници су се сагласили и са новим ребалансом буџета, као 
и са изменама и допунама програма уређања грађевинског земљишта.

 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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ЗАЈЕЧАР ДОБАР ДОМАћИН
Пријем поводом Државног такмичења за ватрогасни подмладак

ТЕСЛА У ПРАКСИ

НОВО ЖАРИШТЕ 
КУЛТУРЕ У ЗАЈЕЧАРУХЕ „Ђердап 1” обележила 162 године од рођења Николе Тесле

Обнова Дом културе у Котлујевцу

ДРУШТВО

КЛАДОВО - Никола Тесла је научник и геније без којег свет не би био 
то што јесте, стручњак који је ноћ претворио у дан, човек коме припада два-
десети век , јер је допринео науци и технолошком прогресу света као про-
налазач-наглашено је у хидроелектрани „Ђердап 1”, поводом обележавања 
Теслиног дана, односно 162 године од рођења научника светског гласа. Тим 
поводом гости хидроцентрале код Кладова били су ученици школа са под-
ручја те општине. Они су дошли да виде како функционише дунавска фа-
брика струје и патенти српског генија у пракси. Теслина визија да се заузда 
природа и усмери у енергију овде је претворена у милијарде киловат-ча-
сова зелене енергије.

- Све електране на свету производе енергију по Tеслином принципу 
полифазних наизменичних струја. Имамо ту срећу да су наши претходни-
ци изградили овај величанствен објекат. У њему шест теслиних генерато-
ра који по димензијама спадају у највеће на свету, снагу Дунава претва-
рају у електричну енергију- рекао је Мита Благојевић, заменик директорa 
ХЕ „Ђердап 1“.

Ђацима су презентовани Теслини изуми, али и производни капаците-
ти модерног ЕПС- а. Они су видели и филм о подухвату неимара који су 1964. 
године почели изградњу наше највеће хидроцентрале, која данас произ-
води око 18 одсто укупне струје у Србији. Цео систем од производње елек-
тричне енергије и дистрибуције до потрошача све је дело нашег научника. 
У машинској хали у којој моћни хидроагретаи дневно ЕПС-у испоруче око 
20 милиона киловт-часова електричне енергије на отворима јасно се види 
патент Николе Тесле помоћу ког се на полове ротора шаље једносмерна 
струја како би се створило магнетно поље.

Радозналим посетиоцима објашњена је и улога преливне бране, ме-
ста где се пропушта вода које се не може претворити у електричну енер-
гију. Из дунавске фабрике струје школарци су испраћени са новим знањем 
уз поклон пакете које је обезбедио маркетинг ЕПС- а. Осим тога они су схва-
тили зашто се рођендан Николе Тесле у Србији обележава као Дан науке, а 
заједничка фотографија биће им трајна успомена на посету ХЕПС “Ђердап 1”.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - У установи Народно позориште Тимочке Крајине –Цен-
тар за културу „Зоран Радмиловић“ одржана је конференција за медије на 
којој је било речи о уређењу и поновном отварању Дома културе у Кот-
лујевцу. В.д. директора Установе Владимир Ђуричић подсетио је да је овај 
дом пре више година реновиран са великим амбицијама, уз улагање много 
пара, али да је неколико година био напуштен и исељен из много разлога.

Формирањем установе која обухвата некадашње позориште, центар 
за културу и гитаријаду преузета је надлежност за Дом културе у Котлујевцу. 

„Да смо на добром путу да дому културе вратимо стари сјај говори 
оно што ће се наредних дана дешавати. Котлујевац ће добити ликовну гале-
рију и клуб културе у дивном простору где су били шалтери. Ту ће се одржа-
вати и бројни други програми, попут књижевних вечери. Сала у Котлујевцу 
биће вишенаменска. Тамо су већ пресељене биоскопске пројекције ниш-
ког дистрибутера, а од јесени тамо ће почети да ради градски биоскоп” ис-
такао је Ђуричић.

У Дому културе у Котлујевцу у среду 18. јула у 19:00 часова биће от-
ворена ликовна галерија у којој ће бити изложени радови изабрани из Ли-
ковне колионије Гамзиград. Након отварања галерије, такође 18.јула у Дому 
културе у Котлујевцу биће промовисан и часопис „Развитак“, са чијим је из-
давањем било проблема предходних година, па чак ни издање за 2015.го-
дину није било завршено. Сада је одштампана страна која недостаје и из-
дање ће бити представљено јавности.

Очекује се да ће у септембру бити завршено и грејање Дома култу-
ре, као и климатизација сале. А.П.

ЗАЈЕЧАР - У малој сали Градске управе у Зајечару  одржан је пријем 
за председника и потпредседника Ватрогасног савеза Србије и делегацију 
из Бугарске.

“Трудићемо се да будемо добри домаћини. Ми имамо пуно искуства 
што се тиче организовања спортских манифестација, али је ово за нас први 
пут да организујемо нешто овога типа, и задатак нам је да све буде у реду 
што вам и обећавамо. А вама желимо да победи најбољи што у спорту увек 
треба и да буде. Битно је да се деца друже и да им посета Зајечару остане 
у лепом сећању” - рекао је Милан Станковић, помоћник градоначелника.

Представници Ватрогасног савеза Србије су изразили захвалност  на 
великом разумевању Града Зајечара,  и оценили да је организација  до  сада 
била беспрекорна, као и да све протиче у најбољем реду.

На  VII Државном такмичењу за ватрогасни подмладак што је ујед-
но и квалификационо такмичење за ватрогасну олимпијаду у Швајцарској, 
учествује 37 екипа, а  такмиче се у две категорије, јуниори и подмаладак .

“Радује нас што смо данас овде као гости, радује нас што и ви као и 
ми препознајете важност едукације деце и превенција догађаја који су по-
везани са пожарима. Сарадња између две области, Видинске и града Заје-
чара је на одличном нивоу, а у наредном периоду се очекује да сарадња 
буде интезивирана“ - рекао је Станислав Генчев, начелник штаба за ванред-
не ситуације области Видин у Бугарској .

Овом приликом је и уручена плакета заменици градоначелника Ма-
рини Милић.

За учеснике је приређен пригодан програм на градском Тргу. Квиз 
такмичење је завршено, а одржан је и дефиле учесника и такмичење ва-
трогасног подмладка. А.П.
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ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ 
ПО 30.000 ДИНАРА

НАгРАДЕ ЗА БИАНКУ 
МУТУ И ТАТЈАНУ САВАТИћ

Општина Неготин за најбоље основце и средњошколце издвојила 567.000 динара

Одржан 39. Међународни фестивал забавне музике за децу и 
младе “Тин 2018”

НЕгОТИН - Локална самоуправа наградила је са по 30.000 ди-
нара десеторо ученика генерације основних и средњих школа у Не-
готину на пријему који је приредио председник општине Владимир 
Величковић са сарадницима, Зорицом Мијушковић, начелницом 
Општинске управе и Слободаном Динуловићем, чланом Општин-
ског већа задуженог за ресор образовања.

Награђени су средњошколци: Марија Станојевић, Невена Ша-
ларевић, Ана Јиндра и Тамара Стаменковић. Поред четири ученика 

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - У пре-
лепом амбијенту летње позорнице 
Капетан Мишиног здања у Доњем 
Милановцу, прошле суботе одржан 
је 39. Међународни фестивал за-
бавне музике за децу и младе “ТИН 
2018”. Највредније награде, “Гранд 
приx”фестивала освојиле су Биан-
ка Муту из Румуније која је отпева-
ла песму “Пе страда Гхиоцеи” за коју 
је музику и аранжман урадио Те-
мистоцле Попа, а текст Мариан Сте-
ре у категорији дечје забавне музи-
ке и Татјана Саватић из Новог Сада 
за композицију “Инстаграм” чији је 
аутор Марина Адамов.

Стручни жири наградио је 
и композиторе у категорији дечје 
музике Лада Леша, а у категорији 
за младе Марију Стојановић, док је 
Дечји и Жири младих своје награ-
де у дечјој категорији доделио Еле-
ни Црномарковић из Новог Сада 
и Иви Чичовачки из Сомбора. Нај-
бољи солиста по оцени стручног 
жирија у категорији дечје музике је 
Бојана Срдановић, а Катарина Гав-
риловић у категорији музике за младе. Награде за најбољи текст освоји-
ли су Вицко Вид Вукелић и Дубравка Стошић, а најбоље аранжмане Дејан 
Илијић и Цане Петров. 

Све извођаче пратио је хор ,,Девојчице са Дунава“ којим је дириго-
вао Ненад Илијић, директор фестивала. Организатор ове манифестације је 
Центар за културу и образовање Доњи Милановац, а генерални спонзор 
Општина Мајданпек. И.Ћ.

из градских основних школа, Богдана Брзуловића, Милоша Томића, 
Ање Павловић и Уроша Стојановића, титулу најбољег ђака понели 
су и ученици Урош Здравковић из Штубика и Наталија Каралић из 
Прахова.

На пријему су награде уручене и ученицима који су ове школ-
ске године освојили једно од прва три места на републичким такми-
чењима и смотрама. 

- Радује нас што је ове школске године већи број ученика оства-
рио добре резултате на републичким такмичењима, што је за сваку 
похвалу и због тога смо поносни на све вас, јер сваки ваш добар ре-
зултат чини част не само вама, већ и општини Неготин. Знање вам 
нико не може одузети и захваљујући вредном раду и постигнутим 
резултатима, сигуран сам да ћете школовање наставити на жељеном 
смеру у средњој школи и на факултету. Наше је да вам помогнемо 
колико је то у нашој моћи, да вам олакшамо тај напор који улажете 
да у свом школовању постигнете успехе вредне дивљења свих нас, 
јер сте управо ви наша будућност и темељ на којима почива општи-
на Неготин – истакао је Владимир Величковић, први човек Неготина.

Десеторо ученика који су на републичком такмичењу освоји-
ли прво место награђени су са по 10.000 динара. Исто толико доби-
ло је по 9.000 динара за освојено друго место, а седморо их је доби-
ло по 8.000 динара за треће место на републичким такмичењима.

Новчану награду у висини од 6.000 динара за прво место на ре-
публичкој смотри добила су два ученика, један за друго место 5.000, 
док је њих троје награђено са по 4.000 за освојено треће место на 
републичкој смотри.

 С.М.Ј.

Фото: Ана Муту
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САБОР ЈАЧИ ОД КИШЕ

ОДРЖАНИ “ДАНИ ДИЈАСПОРЕ”

ДОгАЂАЈ
У Љубичевцу се дружила дијаспора

Традиционални скуп у Уровици

КЛАДОВО- Упркос киши и тмурном времену које није карактери-
стично за прву декаду јула, мештани Љубичевца урбаног дунавског насеља 
раширених руку и са много радости угостили су учеснике и посетиоце тра-
диционалног 27. Сабора Дијаспоре и сеоског вашара. Чести пљускови нису 
поколебали сабораше који су се под кишобранима тискали око вашарских 
тезги и позорнице на којој су се смењивале фолклорне групе које негују 
фолклорну традицију крајева из којих долазе. Овогодишња манифестација 
окуплила је учеснике из 11 насеља из Србије, Бугарске и Румуније. У општој 
гужви чули су се разговори, на данском, немачком, француском, шведском,  
српском и ко зна још на ком језику, док се пространом Кључком равницом 
ширила песма и свирка културно-уметничких друштава која изворне оби-
чаје отимају од заборава. Печалбарски живот становништва кладовског 
краја траје пола века, они који су у бели свет кренули први, пензионерске 
дане проводе на родном огњишту, а њихова деца не размишљају да се вра-
те у завичај родитеља, бака и дека. Они желе да пропуштено у туђини на-
докнаде на светковини која спаја наше сународнике у матици и оне који 
живе и раде далеко од родног краја.

- Пре више од пет деценија живот у питомој Кључкој низији мештани 
Љубичевца и околних села заменили су боравком у земљама Западне Ев-
ропе. Боравак у туђини одвојио нас је од родног краја, дружења, свадби и 
весеља и на оваквим приредбама желимо да надоместимо прпуштено. Оно 
што нас радује ове године је долазак много младих људи и то потврђује да 
се наша мисија успешно реализује. Овог јула упркос киши на једном месту 
се окупило 280 извођача који чувају фолклорну традицију и близу 1000 на-
ших сународника расутих свуда по свету-казе Љубомир Гишатовић, пред-
седник Савета МЗ Љубичевц у којој је по 27. пут одржан Сабор дијаспоре.

Приредба је одавно превазишла локалне оквире, а ове године шта 
знају мештанима су показали чланови КУД “ Дунав” из румунске вароши-
це Свињице у којој живе мештани српског порекла, али и чланови КУД “Ве-
сељак” из Видина у Бугарској.Они су са бине испраћени овацијама присут-

них сабораша,што је још једна потврда оправданости одржавања приредбе 
која има максималну подршку локалне самоуправе.

- Сабор је чувар фолклорне баштине и место које спаја нашу дијас-
пору и људе у матици. Зато је наша обавеза да сачувамо приредбу која је 
одавно постала обележје кладовског краја. Ми смо ту да им помогнемо и 
подржимо њихову иницијативу, јер су окупљања наших сународника из 
дијаспоре више од песме и игре - казао је Саша Николић, менаџер општи-
не Кладово.

Већ по традицији финале сабора био је избор за најлепшу девојку 
Тимочке крајине. Ој Србијо лепа ли си чуло се међу посетиоцима када су 
на позорницу закорачиле девојке из Крајине чија лепота је и у песми опе-
вана. Победничку ленту одбранила је Анита Петровић из Топлонице. Уз по-
бедничке почасти она ће седам дана одмарати у Копенхагену у Краљевини 
Данској. М.Р. 

НЕгОТИН - У Уровици, селу са око 2.600 становника, од којих је 80 
одсто на привременом раду у иностранству, мештани и чланови Европског 
удружења пријатеља Уровице приредили су 13. “Дане дијаспоре”. Ову 
смотру отворили су Владимир Величковић, председник општине Неготин 
и Добривоје Андрекуловић, потпредседник Европског удружења прија-
теља Уровице.

-Ми смо са жељом да помогнемо селу и формирали наше Удружење. 
Настојимо да својим акцијама на уређењу инфраструктуре, адаптацији зна-
чајних објеката и другим допринесемо бољем и квалитетнијем животу Уро-
вичана - истиче Андрекуловић.

Позиву за ново дружење у једном од највећих села општине Него-
тин одазвало се осам ансамбала и културно-уметничких друштава из него-
тинске, али и општина Сврљиг, Мајданпек и Браничево. Песмама и играма 
из свог краја у центру села представила су културно-уметничка друштва из 
Рудне главе, Браничева, Сврљига, али и ученици Основне школе “Бранис-
лав Нушић” из Уровице, Етно група “Гергина” из Неготина, млади Јован Џи-
даревић на труби, Дувачки оркестар маестра трубе из Уровице Љубодрага 
Радуловића, као и фолклорни ансамбли из општине Неготин: КУД Карбу-

лово, “Флоричика” из Јабуковца, “Живорад Петровић Дудић” из Јасенице и 
“Воја Чурић” из Кобишнице.

-Решили смо бројне проблеме у нашем селу захваљујући Европском 
удружењу пријатеља Уровице, али и разумевању локалне самоуправе, која 
је такође финансирала неке од значајних пројеката у селу. Пре пар година 
смо у акцији “Динар на динар” асфалтирали неке од улица. Пре неки дан смо 
пустили у рад филтере на сеоском водоводу и тиме решили дугогодишњи 

проблем- каже Добривоје Гуџугановић, потпредседник Савета Месне зајед-
нице Уровица и одборник у СО Неготин.

Иначе, на сеоски водовод у Уровици прикључено је око 550 кори-
сника. Због последица поплава 2014. редовно снабдевање пијаћом водом 
било је угрожено, а мештани су воду куповали или се снабдевали из ци-
стерни. Захваљујући уградњи филтера, недавно пуштених у рад, то више, 
надају се мештани, неће бити случај.

-Цео пројекат је коштао 15,3 милиона динара, а средства је уложила 
локална самоуправа. Извођачи и монтери су биле фирме Милановић ин-
жењеринг из Крагујевца и Тиса Тек из Неготина - истиче Бора Андрекуло-
вић из Уровице. С.М.Ј.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови из-
ражени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства.“
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ПРВА ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ 
У КЊАЖЕВЦУ

Локална самоуправа обезбедила најсавременије справе за спортисте

„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 - У Књажевцу 
су завршени радови на изградњи 
прве теретане на отвореном. Из-
градња је коштала близу два ми-
лиона динара, а посао је обавила 
фирма ДОО ‘’Пинус Бор’’ из Ваље-
ва.

На левој обали Сврљиш-
ког Тимока, у непосредној бли-
зини Дома ученика, градског ста-
диона и тик уз пословну зграду 
‘’Стандарда’’, никла је прва тере-
тана на отвореном у Књажевцу. 
Последњим радовима на мон-
тирању справа присуствовао 
је и председник општине Ми-
лан Ђокић: ‘’На иницјативу на-
ших младих суграђана који се 
баве спортом, ми смо направи-
ли ову теретану. Справе су би-
рали сами и овај простор изгле-
да прелепо. Радује ме да постоје 
справе за особе са инвалидите-
том. Уређење настављамо изградњом терена за баскет. Овај простор 
биће осветљен, покривен видео надзором и на располагању нашим 
суграђанима 24 часа дневно.’’

Активни спортисти, рекреативци, особе са инвалидитетом, 
добили су простор за тренинге, побољшање физичке кондиције и 
општег стања организма, казао је Миљан Живковић из спортског 
клуба Лутадор: ‘’Ово изгледа јако добро и као тренер једног спорт-
ског клуба могу да будем захвалан људима из општине за иниција-
тиву да се направи овако нешто.’’

Иако, како каже, људској злоби ништа није измакло, Милан 
Ђокић верује да ће Књажевчани умети да од вандала сачувају ово 

КЛАДОВО - Јавно предузеће “Електропривреда Србије” и ру-
ска компанија “Силовије машини“ потписали су у Санкт Петербургу 
десету допуну уговора о ревитализацији агрегата у хидроелектрани 
“Ђердап 1“ којом се омогућава завршетак тог значајног посла. Пла-
нирано је да пета фаза ревитализације на агрегату А-2 почне у сеп-
тембру и траје до половине октобра 2019. године. Последња етапа 
радова на агрегату А-3 и завршетак ревитализације ХЕ „Ђердап 1“ 
планиран је у јануару 2021. године, саопштено је из ЕПС-а. До сада је 
завршено подмлађивање четири хидроагрегата чија је инсталисана 
снага са 180 повећана на 205 мегавата, док је радни век моћних ма-
шина продужен за наредне три до четири деценије.

 М.Р.

место.
‘’Ја верујем у свест наших грађана о томе да заједно треба да 

сачувамо имовину свих нас и наше деце од вандала. Читав пројекат 
се зове ‘’анти вандал’’ и тешко га је оштетити, али људској злоби још 
ништа није измакло,’’ рекао је Ђокић.

И сам професор физичке културе, први човек књажевачке 
општине позива Књажевчане да део свог слободног времена про-
веду и на овом простору.

Теретана на отвореном опремљена је справама за развој ми-
шића трбуха, развијање и јачање рамена и леђа, зглобова, горњих и 
доњих екстремитета, ходалицом за јачање функције срца и плућа....
За особе у инвалидским колицима постављен је мини фитнес сет. 
Сличне справе биће монтиране и на базену Бањица, а ако грађани 
покажу интересовање и у другим деловима града.

 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.“

Наставља се пета фаза ревитализације у ХЕ “Ђердап 1 “

„ДВОЈКА” СТАЈЕ У СЕПТЕМБРУ
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Техничка школа и гимназија чекају осмаке
ВЕСТИ

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевачкој гимназији и Техничкој школи спремни су да 
приме нешто преко 200 ученика, колико их је ове године изашло из три књажевач-
ке основне школе. Министарство просвете ове године је тако конципирало кон-
курс да укупан број осмака буде исти као број слободних места у средњим школа-
ма и гимназијама.

Свршени основци завршили су полагање такозване мале матуре. Предстоји 
им упис у средње школе. Избор жељене образовне установе зависиће, наравно, уз 
остало и од успеха, који су остварили на завршном испиту. Нешто преко две стоти-
не девојчица и дечака, колико их је завршило три основне школе у Књажевцу, иза-
браће, верује се, један од образовних профила у Техничкој школи, или један од сме-
рова Књажевачке гимназије.

‘’Оно што Техничка школа може да понуди су три образовна профила чет-
вртог степена. То су: грађевински техничар, техничар за компјутерско управљање 
ЦНЦ машинама и туристички техничар. Што се тиче трећег степена, имамо ретка 
и тражена занимања каква су обућар и руковалац грађевинском механизацијом,’’ 
каже Љиљана Жикић, директорка Техничке школе.

‘’Ми смо и ове, као и претходне године аплицирали за три одељења – општег, 
математичког и језичког типа. С обзиром на број ученика који излазе уз основне 
школе, надам се да ћемо успешно обавити упис и ове године’’, рекао је Жарко Цвет-
ковић, директор Књажевачке гимназије.

Свестрано образовање, које ће им помоћи у наставку школовања или 
обављају професија за које су се определили, брига о талентима, бројне ванна-
ставне активности, оно је са чиме пред осмаке излазе две средњошколске устано-
ве у Књажевцу.

‘’У последње три године пролазност наших гимназијалаца на факлтетима је 
преко 84 одсто. Тај проценат је на буџету, што говори о томе да се са њима добро 
радило,’’ додаје Цветковић.

‘’Прошле године смо имали 14 секција и бројне ваннаставне активности. У 
току је припрема новог школског програма, јер радимо на припреми нових начи-
на подршке ученицима’’, истиче Жикић.

Предаја листа жеља за упис у средње школе завршена је 29. и 30. јуна. Зва-
нична листа жеља објављена је петог, а расподела по школама и образовним про-
филима осмог јула. Први уписни круг био је деветог и десетог јула. Обе књажевачке 
школе – и Техничка и Гимназија, учиниле су све да будућим ђацима обезбеде адек-
ватне услове за образовање и што забавније школовање. На њима је да, у спектру 
могућности, одаберу оно што их занима и да, колико год је могуће, не оптерете 
буџете родитеља, настављајући школовање ван 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.“ 

МАЈДАНПЕК - Скоро половина од 150 свршених основаца у пет мајданпеч-
ких основних школа, школовање ће наставити изван општине Мајданпек. Две 
мајданпечке средње школе, Гимназија и Техничка, у првом уписном року су од 150 
слободних места попуниле само 80. 

Гимназија “Миле Арсенијевић Бандера” је за наредну школску годину мог-
ла да упише 60 ученика у два одељења, у Мајданпеку и Доњем Милановцу, али је 
у првом уписном року попунила само 20 места. У Техничкој школи, попуњено је 
одељење за занимање машински техничар моторних возила, док у одељењу елек-
тротехничар рачунара има још 15 слободних места. У мешовитом одељењу бра-
вар-заваривач у првом уписном року попуњено је 18 места, тако да су слободна 
још три места за школовање бравaра. И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Будући средњошколци, који живе на територији општине 
Књажевац, а школовање настављају у једној од средњих школа у граду, најбољи 
смештај могу да пронађу у Дому ученика средњих школа, који је за њих, захваљујући 
партиципацији локалне самоуправе, бесплатан. Прва година бесплатна је и за уче-
нике из околних градова. Расподела места у Дому је од 5. до 17. јула.

Једна од највећих брига родитеља, чија деца настављају школовање у 
средњој школи, која се налази ван места боравка, је где ће њихови петнаестого-
дишњаци убудуће живети. За многе, најбоље решење је смештај у Дому ученика 
средњих школа. За децу са територије општине Књажевац дом је бесплатан, каже 
Дарко Ристић, директор ове установе:  „Цена смештаја, исхране и васпитног рада 
је на месечном нивоу 5.380 динара. За наше ученике локална самоуправа партици-
пира и за њих је дом бесплатан за све године боравка. Прва година је бесплатна за 
ученике изван територије општине Књажевац’’.

Књажевачки дом може да прими око стотину ученика у двокреветним, тро-
креветним и четворокреветним собама. Обезбеђени су услови за учење, али и за 
културни, забавни и спортски живот. У домској кухињи поштују се највиши стандар-
ди квалитета, а деца су 24 часа под надзором васпитача.

‘’Деца су потпуно обезбеђена. Излаз је до 22:00 часа, викендом до 23:00, а за 
продужене изласке контактирају се родитељи. Врата су за родитеље отворена сва-
ког дана од 8:00 до 15:00 часова и они могу да дођу и да виде смештајне капаците-
те и све оно што нуди наша установа’’, додаје Ристић.

Конкурс за упис у Дом за школску 2018/2019. годину је отворен. Прва распо-
дела биће организована од петог до 17. јула, а за преостала слободна места моћи 
ће да се конкурише од 20. до 24. августа. Конкурс је објављен на сајту Министарства 
просвете, на сајту и фејсбук страници Дома ученика средњих школа.

 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.“

КЛАДОВО - Контакти између Србије и Русије датирају још од средњег века 
и махом су се односили на културну и духовну сарадњу, наглашено је на темат-
ској трибини „Руска сенка над Србијом кроз историју и данас”. У прошлости, руски 
владари су уистину били велики заштитници на које су се православни балкански 
народи ослањали како би остварили своје најважније националне задатке: осло-
бођење и стварање сопствених независних држава. Срби су били један од тих на-
рода који су успоставили веома интезивне и плодоносне политичке и културне од-
носе са овом великом силом, а то је резултирало стварањем модерне, слободне 
националне државе у XIX веку - нагласио је магистар Срђан Граовац, историчар из 
Новог Сада. Српски народ никада не би смео да заборави велику руску помоћ то-
ком борбе за независност, али ни улогу Светог Цара Николаја II у току Првог свет-
ског рата, као ни сву материјалну духовну и културну подршку коју је вековима до-
бијао из ове државе - додао је Граовац.

Након завршетка Хладног рата и пропасти комунизма, Русија је поново пре-
узела своју историјску улогу заштитника српског народа, што за наш опстанак афир-
мацију српских државотворних и националних интереса има немерљиви значај.

-У том периоду, Југословенска краљевина готово да није имала никакве везе 
са званичном Москвом. То непријатељство, међутим, није било последица мржње 
према Русији и њеном народу, већ према онима који су ту државу претворили у 
безбожничку творевину прожету стидом према сопственој прошлости. Подршка 
Русије и данас за наш опстанак и афирмацију српских државотворних и национал-
них интереса има немерљиви значај - сматра Граовац.

Карактер српско-руских међудржавних и међунационалних односа пред-
стављало је окосницу тема за разговор на трибини одржаној у галерији кладов-
ског Дома културе. Организатор трибине је удружење српско - руског пријатељ-
ства “Кларус” Кладово. М.Р.

У галерији Дома културе у Кладову одржана тематска трибина

РУСКА СЕНКА НАД СРБИЈОМ 
КРОЗ ИСТОРИЈУ И ДАНАС

Упис ученика у средње школе у Мајданпеку

СКОРО ПОЛОВИНА ОСМАКА 
ШКОЛОВАЊЕ НАСТАВЉА 

ИЗВАН ОПШТИНЕ

БРОЈ МЕСТА ЈЕДНАК 
БРОЈУ УЧЕНИКА

Све спремно за нову школску годину

ДОМ УЧЕНИКА ЧЕКА 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОг ДАНА 
БОРБЕ ПРОТИВ ХЕПАТИТИС-А

АКРЕДИТОВАНИ 
СЕРТИФИКАТА ЗА 

НАЈУСПЕШНИЈЕ БЕРАЧЕ

МАЛИ ВАТРОгАСЦИ 
У ЗАЈЕЧАРУ

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР  / ДРУШТВО

Одржане 24. „Биљоберске свечаности“ у Сокобањи

Одржано VII Државно такмичење за ватрогасни подмладак

 Сваке године, 28. јула, обележава се Дан борбе против Хепатитис-а. Обеле-
жавање овог дана има за циљ да се повећају свест и сазнања о овим инфекцијама. 
Вирусни хепатитиси су упални процеси на јетри узроковани различитим врстама 
вируса. Према врсти вируса који их изазивају, познато је пет група обољења озна-
чених као А, Б, Ц, Д и Е.

Хепатитиси А и Е настају уношењем хране и воде, контаминираним вируси-
ма А и Е и представљају гастроинтестиналне (цревне) инфекције. Хепатитиси Б, Ц 
и Д припадају групи парентералних инфекција или инфекција које се преносе кон-
тактом са телесним течностима инфициране особе. Највећи ризик за преношење 
ове инфекције, због велике концентрације вируса, представља контакт са крвљу 
инфициране особе, мада се вирус налази и у осталим људским секретима и екскре-
тима. Хепатитис Б и Ц често попримају хронични ток, што неретко доводи до ком-
пликација, као што су цироза јетре и хепатоцелуларни карцином јетре (ХЦЦ). Сма-
тра да се да до ових компликација долази код 25% од укупно инфицираних особа, 
а то би могло да се избегне раним откривањем инфекције и раном применом од-
говарајуће терапије. Оно што олакшава настанак хроничне форме болести, јесте то 
што акутна форма може да протекне са ограниченим или атипичним симптомима, 
а врло често и без икаквих симптома. Симптоми хепатитиса су: жута кожа и беоња-
че, тамна мокраћа, бледа столица, висока температура, екстремни умор, мучнина, 
повраћање и бол у стомаку.

Хепатитиси Б и Ц не могу да се добију руковањем, нити ако радите или се 
дружите са оболелом особом. Оба вируса могу да се пренесу путем:

СОКОБАЊА - Протекле недеље, у периоду од 3. до 8. јула, одржана је ма-
нифестација „Биљоберске свечаности“. Ова манифестација, која је уврштена на ка-
лендар манифестација Туристичке организације Сокобања, се ове године одржава 
24. пут. Организатори су Туристичка организација Сокобања, Удружење за лекови-
то биље „Др Јован Туцаков“, МЗ „Мужинац“ уз подршку Општине Сокобања. У окви-
ру манифестације Удружење за лековито биље „Др Јован Туцаков“ организовало је 
излете до познатих сокобањских туристичких локалитета уз сакупљање лековитог 
биља, стручна предавања о лековитом биљу и обуку берача уз доделу сертифика-
та. Новина ове године је да су сертификати акредитовани код Српског лекарског 
друштва. Према речима Небојше Станојевића председника „Удружења Др Јован Ту-
цаков“ то значи да након добијања овог сертификата полазници могу да се баве по-
словима организовања брања, гајења и прераде биљака и производњом препарата 
који могу да се користе као помоћна лековита средства. Ове године семинар је по-
хађало 25 полазника. Централна манифестација одржана је, због најаве лоших вре-
менских услова, уместо 7. јула дан касније у подножју планине Ртањ. И ове године 
ПД „Оштра чука“ у раним јутарњим часовима је повело најхрабрије до врха Ртња, 
„Шиљка“ који је био обавијен густом маглом. Током дана одржана су спортска над-
метања у надвлачењу конопца и пикаду. Први пут одржано је и такмичење у при-
премању пасуља, а најукуснији пасуљ је, према мишљењу стручног жирија припре-
мила екипа „Рале“. Одржан је и традицонални квиз у познавању лековитог биља, а 
као најуспшнија у томе показала се Снежана Младеновић. Најуспешнија у плетењу 
Ивањданског венчића била је Зорица Табрић. У забавном делу програма учество-
вали су КУД „Соко“ и КУД  „Сесалац“. У вечерњим часовима у атријуму Завичајног му-
зеја додељени су пехари и признања најзаслужнијим учесницима, а изабрана је и 
принцеза „Биљарица“. Та титула припала је Јањи Младеновић.

 М.Б.
“Oвaj мeдиjски сaдржaj суфинaнсирaн je oд стрaнe oпштинe Сoкoбaњa. Стaвoви из-

нeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи je дoдeлиo 
срeдствa.“

ЗАЈЕЧАР - На градском стадиону у Зајечару успешно је завршено VII Држав-
но такмичење за ватрогасни подмладак.

На такмичењу је учествовало 37 екипа односно преко 600 деце из свих краје-
ва Србије у две категорије, подмладак од 6-11 и јуниори од 11-16 година. У квизу и 
такмичењу у ватрогасним дисциплинама, остварени су следећи резултати и про-
глашени победници.

У категорији подмладак од 6 до 11 година:
1. место освојила је екипа Ново Милошево, код дечака
1. место освојила је екипа Гуче, код девојчица
Зајечарске екипе су биле 9-те код дечака и 10 код девојчица у категорији 

подмладка.
У категорији jуниора од 11 до 16 година:
1. место код дечака освојила је екипа из Новог Кнежевца
1. место код девојчица освојила је екипа Глогољ код Панчева
Зајечарске екипе су овде биле успешније, код дечака освојиле су четврто 

место, а код девојчица друго место.
Ово је уједно било и квалификационо такмичење за ватрогасну олимпијаду 

у Швајцарској. А.П.

•	 незаштићеног сексуалног односа;
•	 стоматолошке или хируршке интервенције нестерилисаним инструментима,
•	 тетоваже и пирсинга;
•	 третмана код педикира и маникира
•	 размене прибора за личну хигијену (бријачи, четкице за зубе...);
•	 хемодијализе;
•	 инфицираних мајки које инфекцију могу да пренесу детету током трудноће.

Добро осмишљеним превентивним програмима (информисање, подизање 
нивоа знања о болести, едукативним кампањама и промовисањем тестирања), али 
и обезбеђивањем адекватне терапије, инциденција ових болести може да се смањи. 
Када је реч о Хепатитис Б вирусној инфекцији, најбоља превентивна мера је вак-
цинација и то свих особа из група са повећаним ризиком и све новорођене деце, 
према календару вакцинације. Зна се да је вакцина високо имуногена и да штити 
у 95% случајева. У великом броју земаља у свету, па и код нас, ова мера се спрово-
ди већ годинама уназад.

Завод за јавно здравље „Тимок” Зајечар, 
Центар за контролу и превенцију болести


