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БУЏЕТ ВЕЋИ ЗА 54 МИЛИОНА ДИНАРА

СУФИЦИТ БЛИЗУ 50 МИЛИОНА ДИНАРА

Одржана прва седница Градског Већа града Бора

У првом полугодишту у општини Кладово домаћинско пословање

БОР - Градско веће усвојило је на прошлонедељној седници извеш-
тај о извршењу буџета општине Бор у пероду јануар-јун 2018. године као и 
предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за ову 
годину. Овим предлогом ребаланса, буџет је увећан за 54 милиона динара 
и износи две милијарде и 370 милиона динара, нагласила је Данијела Јо-
вановић, начелница Оделења за финансије.

-Ребалансом су, између осталог, увећана средства која се односе на 
масу средстава за плате запослених у органима града Бора и за запослене 
у Градској управи а због усклађивања са законом о изменама закона о те-
риторијалној организацији и добијеног статуса града. Увећање за плате и 
накнаде је у износу од 4,8 милиона динара. Увећане су и субвенције за ЈКП 
„Топлана“ у износу од 20 милиона динара што се односи на реконструкцију 
погона у том предузећу а увећане су и позиције за поверене послове ЈКП 
„3. октобар“. Из буџетског Фонда за заштиту животне средине планирана су 
средства у износу од 10 милиона динара за три возила за ЈКП „3. октобар“ и 
из Фонда за развој пољопривреде увећана су средства у износу од милион 
динара за противградне ракете – казала је Јовановићева.

Александар Миликић, градоначелник Бора нагласио је да је субвен-
ција за Топлану сврсисходна јер је реч о капиталној инвестицији.

-Улаже се новац у реконструкцију котла а не дајемо за покривање 
трошкова енергената и на овај начин ћемо сигурно повећати ефикасност, 
ниво и степен искоришћења и вероватно уз добар рад људи у јавном пре-
дузећу и грејање. Ово је након 15 година прва инвестиција у реконструк-
цију целог погона – казао је Миликић.

Већници су усвојили и предлоге одлука о промени намене пољо-
привредног и шумског земљишта у обухвату плана генералне регулације 
туристичког подручја Борско језеро- Брестовачка бања, Црни врх и Стол у 
грађевинско земљиште.

-Ради се допуна одлуке како би се дефинисале парцеле и како би ка-
тастар касније спровео одлуку о урбанистичким плановима. Ово се ради 
из разлога да се на ове три локације обезбеди могућност отварања тури-
стичких дестинација уз поштовање планова, и да се покрене један нови вид 
развоја туристичких дестинација – казао је Миликић.

Усвојени су и предлози одлука о спровођењу урбане комасације 
на комасационом подручју на делу плана генералне регулације град-
ског насеља Бор – инду-
стријска зона уз државни пут 
Селиште-Бор-Зајечар 1Б37 у 
просторној целини 5 и Бор-зо-
на породичног становања са 
већим окућницама у простор-
ној целини 6.

-Реч је о урбаној кома-
сацији, једном од модела које 
предвиђа Закон о планирању и 
изградњи и први ћемо у Србији 
покренути овај процес. Једини 
прави начин да се постојећи 
план генералне регулације 
спроведе а тиме не угрози пра-
ва и интереси власника парце-
ла и тржишно омогући да се 
они намире кроз продају или 
издавањем коришћења свог 
земљишта. Предвиђа се да се 
кроз дужи процес комесира 
земљиште и тиме се неправил-
не парцеле сведу у правилне 
облике, одређени коефицијент 
се одузима за инфраструктуру 
и тиме се поштују планска до-
кумента- казао је Александар 
Миликић, градоначеник Бора.

Између осталог, усвоје-
ни су и предлози одлука о 
спровођењу јавних конкурса 
за избор директора ЈКП „Водо-
вод“, ЈКП „Топлана“ ЈП за стам-
бене услуге, као и предлози ре-
шења о давању сагласности на 
програм о изменама и допуна-
ма програма пословања „То-
плане“ и „3.октобра“ за ову годину и о давању сагласности на програм о 
изменама програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“.

 Д.К.

КЛАДОВО - На другој седници Општинског Већа усвојен је Извеш-
тај о реализацији буџета општине Кладово за првих шест месеци ове годи-
не. Буџетски приходи износе 338,6 милиона динара, реализовани су са 42 
одсто од плана и на нивоу су прописане динамике, закључак је са седнице 
локалне Владе. У њиховој структури највећи су порези на зараде близу 109 
милиона динара, на име текућих трансфера оприходована су 82 милиона 
динара, затим следи порез на имовину са 44, накнаде на име коришћења 
грађевинског земљишта у износу од 29,6 милиона динара, док приходи од 
такси и пореза на друге приходе износе 25,5 милиона динара.

Расходи и издаци буџета општине Кладово у периоду јануар - јун из-
носе 288,8 милиона динара односно 29,8 одсто од плана, тако да је забе-
лежен суфицит од близу 49,8 милиона динара. Чланови Општинског већа 
једногласно су усвојили предлог Одлуке за пријем две медицинске сестре - 
васпитача у ПУ “Невен”, што значи да ће бити збринути сви малишани рође-
ни 2016. године чија су оба или један од родитеља у радном односу тако да 
се укида листа чекања. 

Већници су усвојили и Закључак којим се ставља ван снаге претход-
на Одлука о исплати једнократне помоћи из буџета општине Кладово на 
име накнаде штете од елементарних непогода. М.Р.

ПОВУЧЕНЕ ЧЕТИРИ ТАЧКЕ СА ДНЕВНОГ 
РЕДА

На седници Градског већа, због про-
цедуралних недостатака са дневног реда 
повучени су предлог одлуке о измени 
одлуке о постављању и уклањању мањих 
монтажних објеката и других објеката 
привременог карактера на површинама 
јавне намене на територији општине Бор, 
као и расписивање огласа за мање мон-
тажне објекте –балон хале. На предлог 
градоначелника Бора Александра Мили-
кића са дневног реда повучен је и пред-
лог решења о образовању Конкурсне ко-
мисије за избор начелника Градске 
управе града Бора и расписивање (огла-
шавање) Јавног конкурса за попуњавање 
положаја начелника Градске управе гра-
да Бора. 

-С обзиром да досадашњем начелни-
ку Oпштинске, сада Градске управе, исти-
че мандат у септембру неопходно је да 
Веће у складу са законом образује коми-
сију и распише оглас. С обзиром да се за 
ово место тражи дипломирани правник 
са најмање пет година радног исуства, а 
траже се и друга знања, логично је било 
да и у комисији буду правници и еконо-
мисти – објаснила је начелница Градске 
управе Љубинка Јелић. 

Након што је саопштено да комисију 
чине: Милена Стројић, Данијела Јовано-
вић и Слободан Јовановић, градоначел-
ник Бора Александар Миликић је предло-
жио да се повуку ове тачке са дневног 
реда како би се обавиле накнадне кон-
султације око конкурса и чланова коми-
сије, што је Веће и усвојило.
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Град Зајечар издваја средства за набавку механизације

НАЈАВЉЕНА НОВА 
УЛАГАЊА

ЂЕРДАПСКИ ПРВЕНАЦ 
РУШИ РЕКОРДЕ

Милорад Грчић, директор ЈП ЕПС са сарадницима посетио 
општину Мајданпек

Пре 48 година у ХЕ „ЂЕРДАП 1” у рад пуштен први агрегат

ЕКОНОМИЈА

ЗАЈЕЧАР - У великој Сали Градске управе у Зајечару у понедељак су потпи-
сани уговори о додели субвенција за набавку механизације и опреме за наводња-
вање у воћарству у 2018. години. Услове из конкурса остварило је 63 пољопривред-
них произвођача.

На скупу је речено да ће град наћи средства за све квалитетне пројекте ве-
зане за пољопривреду. Наглашено је и да је инфраструктура у селима лоша као и 
да ће се у наредном периоду сходно могућностима та ситуација поправити.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић је истакао да је свестан чињенице да 
су средства издвојена за пољопривреду мала и недовољна али да је намера гра-
да да се Фонд за пољопривреду значајно увећа. Он је подсетио пољопривредни-
ке да је град под теретом лошег затеченог стања у финансијама, али и нагласио да 
ствари иду на боље.

- Биће новца за улагање у пољопривреду, за све квалитетне пројекте за које 
будете имали потребе. Следите оне који се на овим просторима озбиљно баве од-
ређеним гранама пољопривредне производње јер ти који остварују профит тре-
ба да вам буду пример и узор где треба и ви да усмерите своје снаге. Мислим да је 
за то овај крај „Богом дан“ што показују и они који долазе у ово место када је у пи-
тању воћарска производња. Има пуно планова. Вама је највећи проблем да се обе-
збеди одређена механизација. Гледаћемо да омогућимо да свако ко има преко три 
или пет хектара под засадима воћа или поврћа, колико буду рекли стручњаци, бес-

МАЈДАНПЕК - У среду, 1. августа, општину Мајданпек посетио је Милорад 
Грчић, в.д. директора ЈП Електропривреда Србије, са сарадницима. Кроз пет проје-
ката на подручју ове општине уложено је око 17 милиона динара у реконструкцију 
нисконапонске мреже и додатних 30 милиона у реконструкцију ТС 35/10 у Доњем 
Милановцу, а са циљем, да се обезбеди поуздано снабдевање електричном енер-
гијом за око 10 хиљада потрошача. 

Најављено је да ће са тим циљем бити нових улагања.
Са званичницима општине Мајданпек, директор Грчић је обишао Рудну Гла-

ву, Доњи Милановац и на археолошком локалитету Лепенски вир, где је завршио 
посету, најавио радове на унапређењу дистрибутивне мреже, као и изградњу тра-
фо станице која ће послужити реализацији развојних планова у области туризма у 
том делу општине Мајданпек. Јер, ЕПС у последњих неколико година покушава да 
уради нешто што се деценијама није радило, рекао је директор Грчић. 

- Инвестирамо велика средства у производне и дистрибутивне капацитете. 
И у општини Мајданпек урадили смо доста у последњих годину и по, две, унапреди-
ли смо мрежу, јер циљ нам је да сваком кориснику обезбедимо сигурно снабдевање 
електричном енергијом, а радимо и пројекат снабдевања локалитета Лепенски 
вир, имајући у виду планове које држава има за овај део Србије – истакао је Грчић.

И домаћини нису крили задовољство због ове посете и конструктивних раз-
говора будући да су направљени краткорочни и дугорочни планови оног што би 
требало урадити. Према речима Дејана Вагнера, председника Општине Мајданпек 
већ ових дана почеће санација дела нисконапонске мреже од Дебелог луга до Же-
лезничке станице и у делу Мироча да се ради једна нисконапонска линија. Такође, 
како је истакао први човек општине, дефинисани су планови везани за стабилиза-
цију напајања појединих насеља на подручју општине, првенствено Рудне Главе, а 
постигнут и договор око снабдевања археолошког локалитета Лепенски вир који 
представља развојни потенцијал у туризму и који ће се решавати наредних година.

 И.Ћ.

КЛАДОВО - Пре 48 година 6. авгу-
ста 1970. у ХЕ “Ђердап 1” на електроенер-
гетски систем Србије умрежен је хидро-
агрегат А-1 снаге 180 мегавата. Био је то 
почетак производње струје у хидроцен-
трали код Кладова. 

За 46 године рада ђердапски прве-
нац испоручио је ЕПС-у око 43 милијарде 
киловат – часова електричне енергије, уз 
минимум непланираних застоја и испада 
са електромреже. Због поступка ревитали-
зације две године је моћна машина била је 
искључена са електромреже. 

Обнова је завршена у септембру 
2017. године, инсталисана снага хидроа-
грегата са 180 повећана је за 21 мегават, а 
радни век продужен за наредних 30 до 40 
година. У “јединици” је уграђено 1000 тона 
статичне и 1300 тона обртне опреме. Ком-
плетне радове спровели су запослени у ду-
навској фабрици струје уз подршку руских специјалиста и бројних подизвођача из 
српских фабрика који су успешно одговорили комплексним задацима. 

У хидроенергетском и пловидбеном систему “Ђердап 1” до сада је успешно 
завршена ревитализација четири од шест хидроагрегата. Наредна пета фаза могла 
би да почне у септембру када се планира заустављање хидроагрегата А-2. Од по-
четка рада ХЕ “Ђердап1” произвела близу 264,8 милијарди киловат сати струје или 
око осам одсто више од плана. М.Р.

платно од града добије могућност да се избуше бунари и доведе вода за системе да 
имате „кап по кап“, да не зависите толико од времена, да почнемо да улажемо у за-
штиту ваше муке, у системе, како бисте били сигурни да оно што сте посадили мо-
жете и да уберете, а не да зависите од тога какво ће време да буде - рекао је Ничић.

Укупна вредност предвиђена конкурсом била је три милиона динара, али 
због великог интересовања опредељена су и додатна средства од 800 хиљада ди-
нара.

- Ово је само почетак и планирамо да средства повећавамо како буде било 
потребе. Програм смо осмислили тако да ове године имају предност они који нису 
користили средства прошле године, али овде има и оних који су субвенције до-
били раније. Морам да кажем, да су многи пољопривредни произвођачи погреш-
но разумели да је лимит 40 година, што није тако. Све зависи од тога колики је 
буџет и колико ће се људи јавити, тако и распоређујемо средства. Ми се трудимо 
да што више анимирамо људе, да они који се стварно баве пољопривредном про-
изводњом, могу и да користе средства“ истакла је Весна Станковић, члан Градског 
већа за пољопривреду.

Из градске управе је најављен и конкурс за саднице воћа који ће бити рас-
писан до краја августа.

 А.П.

Фото: www.djerdap.rs
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ДОНАЦИЈА РАКИТЕ ЗА 
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПАСА ЛУТАЛИЦА

ДЕКОРАТИВНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ 

МОСТА

Уговор вредан 820.000 динара без ПДВ-а

БОР - Компанија Ракита Експлорејшн и удружење грађана 
„Борске шапе“, потписали су уговор којим ће ова компанија дона-
цијом пружити подршку пројекту стерилизације и кастрације паса 
луталица у Бору. 

На овај начин помоћи ће се да се на хуман начин значајно 
смањи број паса луталица, а самим тим и повећа безбедност грађана.

Марија Самарџић из „Борских шапа“, захвалила се компанији 
Rakita што је препознала корен проблема, те да је, имајући у виду ве-

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац закључила је, након спро-
ведене јавне набавке, уговор са извођачем радова на декоративном 
осветљењу каменог моста у центру града.

Уговор, чија је вредност 820.000 динара без ПДВ-а, закључен 
је са предузећем ЦеСец из Сокобање, које посао треба да заврши у 
року од 30 дана. 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.“

лики број паса луталица, овом донацијом заправо иза-
шла у сусрет свим грађанима Бора.

Менаџер комуникације у Ракити, Дарко Стојади-
новић, подсећа да се та компанија другу годину за ре-
дом одлучила да помогне „Борске шапе“, организацију 
која се волонтерски, на хуман и одговоран начин тру-
ди да смањи број паса без власника.

„Приоритети наше компаније су јачање дугороч-
не сарадње са локалном самоуправом и организација-
ма цивилног друштва, и заједничко ангажовање на ре-
шавању потреба грађана у циљу крајње добробити за 
локалну заједницу. Управо је у том контексту реализо-
вана и ова донација“, рекао је Стојадиновић.

С обзиром да је програм стерилизације од кључ-
не важности за смањење броја паса луталица, „Борске 
шапе“ ће донацијом покрити трошкове ветеринарске 
станице за стерилизацију и кастрирање.

Бранислав Иванић, директор ветеринарске ста-
нице „Бор“ у којој је до сада стерилизовано око 300 куја, 
каже да са „Борским шапама“ сарађује годинама уна-
зад, и похвалио њихов волонтерски рад на решавању 
овог проблема.

Градоначелник Бора Александар Миликић је на-
значио да се из буџета града одвајају озбиљна финан-

сијска средства за стерилизацију и кастрацију паса, али да је за ре-
шавање овог великог проблема свака донација добродошла. 

„Из градског буџета се сваке године издваја новац за стерили-
зацију 400 јединки, а донација Раките је нешто што ће, уз све мере 
које смо и ми предузели, као што је изградња два азила за псе, омо-
гућити да се смањи број паса луталица на улицама Бора“, казао је 
градоначелник Бора.

Донацијом Раките биће омогућена стерилизација 60 паса до 
краја ове године.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУДАРА

ОДРЖАН ПРВИ ФЕСТИВАЛ ПЕЊАЊА

ДРУШТВО
У Мајданпеку и у Бору

Манифестација окупила више од 70 спортских пењача из Србије

 МАЈДАНПЕК, БОР - Овогодишњи Дан рудара у Мајданпеку је обележен тра-
диционалним манифестацијама, изложбама, турниром у малом фудбалу, концертом 
на градском тргу и сјајним ватрометом. 

Мајданпечане је изузетно обрадовао Тактичко-технички збор наоружања и 
војне опреме који је реализовала Тимочка бригада Зајечар у организацији локал-
не самоуправе и резервних војних старешина Мајданпек. Била је то прилика да се 
после пуне три деценије на платоу у центру града види део наоружања којим рас-
полаже Војска Србије, а и сазнају битни детаљи војног позива. Застајало се поред 
моторних возила Хамер, загледали минобацачи и најсавременије стрељачко нао-
ружање, а упркос врућини задржавало у разговору са старешинама.

Удружење за Мајданпек је и ове године у Градској галерији приредило из-
ложбу “Из живота старог Мајданпека”, па је поштујући корене оснивања града и ор-
ганизације живота на том простору, приказало старе фотографије као сведочанства 

богате историје. Истакнута је жеља да то добро упознају и генерације које долазе 
будући да је град под Старицом имао чиме да се похвали.

У фоајеу Галерије отворена је нова изложба Милана Клческа, талентованог 
мајданпечког фотографа који је публику обрадовао новим избором сјајних фотогра-
фија Рудника бакра Мајданпек, а у градском парку приказани су радови учесника 
овогодишње, управо завршене, VI уметничке колоније “Камени град у дрвету и боји”.

У организацији Самосталног синдиката РБМ-а, организован је традиционал-
ни турнир у малом фудбалу, а није изостао ни концерт на тргу на којем су наступи-
ле „Министарке” и Кија Коцкар. Завршница обележавања Дана рудара у виду вели-
ког ватромета била је импресивна и одушевила, посебно, најмлађе. 

„Министарке“ и Кристина – Кија Коцкар, победница ријалити Задруге, насту-
пили су дан раније, петог августа и у Бору у амфитеатру код Дома културе, поводом 
обележавања Дана рудара. Традиционално након концерта приређен је и ватромет.

 И.Ћ.

СОКОБАЊА - Протеклог викенда одржан је први пењачки фестивал „Врмџа 
2018”. Манифестацију је организовала МЗ Врмџа уз подршку Даниела Станковића, 
професора на факултету спорта и физичког васпитања из Ниша а под покровитељ-
ством општине Сокобања. Према речима организатора, на манифестацији је уче-
ствовало преко 70 спортских пењача из Србије што је чини најмасовнијом спорт-
ско пењачком манифестацијом до сада. Такмичари су на располагању имали 45 , 
такозваних , смерова за пењање на две стене , Девојачки камен и Николина стена. 

 - Ми смо пре неколико година кренули да радимо природно пењалиште 
Девојачки камен и тада смо потписали уговор о пословно техничкој сарадњи са 
Факултетом за спорт и физичку културу и професором Даниелом који је направио 
и обезбедио смерове за пењање. Сваки од смера носи име неког од Старословен-
ских богова и разликује се по тежини, у зависности од своје конфигурације - каже 
Славиша Крстић, председник МЗ Врмџа. 

Фестивал је био такмичарског карактера а награђени су најуспешнији так-
мичар у женској и мушкој конкуренцији. Јелена Јаковљевић из СК „Трајб“ из Бео-

града, која је попела 27 тежих смерова, добила је тродневно путовање у Братисла-
ву а Немања Чизмић , такође члан СК „Трајб“ , који је попео 17 смерова, награђен је 
тродневним путовањем у Милано. 

Специјални гост на фестивалу била је Сташа Гејо члан клуба П.А.Е.К. Ниш, 
светска јуниорска првакиња из 2015 године. Сташа сада има 21 годину и актуелна 
је европска сениорска првакиња. Посебну атракцију приредило је двоје, хај лајн, 
такмичара из Француске који су поставили траку за ходање на висини од 40 мета-
ра од Девојачке до Николине стене. 

Спортско пењање постаје све популарнија дисциплина у свету, томе иде у 
прилог и чињеница да од 2020. постаје олимпијски спорт.

 М.Б.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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Створен позамашни фонд уметничких дела

Уметност је слобода, љубав и комуникација

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЕХО МУЗИКЕ“

УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ У ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ

КЊАЖЕВАЦ - Вече посвећено уметности и уметницима окупи-
ло је у дворишту Завичајног музеја у Књажевцу троје изуетних ства-
ралаца: Симониду Рајчевић, Владимира Ристића и Жарка Алексића. 
Са њима је о чину и околностима ставарања, разговарала виши ку-
стос историчар уметности Милена Милошевић Мицић. 

Шта је уметност, шта нам она значи, да ли је данас потиснута и 
да ли за њу имамо времена ? О овим дилемама, наглас је у дворишту 
Завичајног музеја, у друштву са Књажевчанима, размишљало троје 
изутетних стваралаца. За њих, уметност је слобода, љубав, можда из-
над свега комуикација. Жарко Алексић студент асистент на Ликов-
ној академији у Бечу, од наредног семестра и предавач на предме-
ту ‘’Уметност и конгитивне науке’’.

- Релативно скоро добио сам позив од бечког музеја Мусе да 
имам самосталну изложбу 2019. То је нешто што тренутно највише 
обузима моју свест. Спремам две самосталне изложбе у Београду, 
радим и на још пар мањих пројеката - каже Алексић.

Сликарка Симонида Рајчевић гради успешну каријеру на про-
стору наше земље, региона, Европе. Њена изложба ‘’Чудни таласи’’, 
постављена у галерији Музеја, изазива велико интересовање пу-
блике.

- Могуће је да то има неке везе са савременим сликарством, 
да су људи жељни слике која се сада догађа, да виде шта се то у сли-
карству догађа баш у Србији - сматра Симонида Рајчевић.

И коначно – Владимир Ристић Пекар, Књажевчанин, који живи 
у Словенији, где се бави графичким дизајном и музиком, члан бенда 
Кодагаин, ументник, чији филм, урађен за амерички арт рок састав 
“Тхе Ресидентс”, излаган у Моми, најутицајнијем музеју модерне умет-
ности у свету. Радије свира, него прича.

У доба када је уметност принуђена да се за простор бори са 
ријалитијима, важно питање је да ли остати, или отићи. Жарку су се 
прва врата отворила у Аустрији, а шта Симонида жели својим сту-
дентима на Ликовној академији.

- Наравно да бих волела њима, оно што бих волела себи, а то 
је – признање, новац, да вас неко све време тапше по рамену. Има-
те младе људе који су спремни да се боре са једном оваквом среди-
ном, а и оне који нису. Саветујем им да постдипломске студије ура-
де нагде другде, да се одмакну од истих тема којима смо оптерећени 
- истиче Симонида.

Жарко Алексић истиче да је почео да излаже у Србији када се 
иселио. 

- Још увек више излажем у Аустрији, Немачкој, Француској, 
него у Србији - испричао је Жарко.

Овим сусретом, желели смо да покажемо да управо уметност 
може да нам помогне да постанемо добри људи, казала је Милена 
Милошевић Мицић, кустос историчар уметности.

 - Желели смо да покажемо, да скренемо пажњу људима шта 
уметност свима нама значи, на који је начин доживљавамо, на који 
начин уметници доживљавају своју уметност, у каквим околности-
ма стварају, колико је уметност уткана у све нас и колико наш жи-
вот и нас саме чини бољим и племенитијим бићима - наглашава Ми-
цићева.

И да закључимо, уметничко вече у дворишту Завичајног му-
зеја, испуњено паметном причом, квалитетном музиком, луцидним 
видео радовима, било је баш оно што може да вас испуни позитв-
ном енергијом у пријатно летње вече.  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.“

НЕГОТИН - Осморо уметника из Београда, Шапца, Вршца 
и Ниша овог лета у Неготину спојили су Дом културе “Стеван Мо-
крањац” и “Ехо музике”, ликовна колонија која се у славу уметности 
организује већ 20 година. У оквиру колоније “Ехо музике” у Неготи-
ну стварају академски сликари из Београда: Татјана Пејовић, Гор-
дана Милетић, Радован Мића Трнавац, Тара Караматијевић, али и 
Слободанка Шефер из Шапца, Јавор Рашајски из Вршца и Нишлија 
Александар Павићевић. Домаћин овогодишњој селекцији је него-
тински сликар, мр Милан Радосављевић, уредник ликовног програ-
ма овдашњег Дома културе.

-Кроз колонију је прошло заиста много уметника, а ство-
рен је позамашан фонд уметничких дела који броји око 430 слика, 
скулптура, цртежа, дигиталних принтова, фотографија и тако даље. 
Захваљујући томе ми имамо прилику да све наше јавне установе у 
граду имају одређени број тих дела која практично красе њихове 
просторе - каже мр Милан Радосављевић.

Ликовна колонија “Ехо музике” потврдила је да културни живот 
у Неготину не јењава ни током лета, и да је она прилика и за разме-
ну искуства и за дружење. Лепота природе, али и разноврсни умет-
нички изрази, различитих колорита и техника изнедриће и овога 
пута бројна дела која ће обогатити збирку неготинског Дома културе. 

-Мокрањац у Руковетима следи природну фреквенцију, што ми 
даје посебну инспирацију. Математика и музика уосталом сарађују, 
уско су везане. Секвенце златног пресека свуда су присутне – каже 
Татјана Пејовић из Београда.

Ова академска сликарка и специјалиста менаџер културе и 
уметности, у једну од слика уткала је Мокрањчеве аутографе Друге 
и Осме руковети и Фибоначијеву секвенцу, а на другој је, на импрег-
нираној говеђој кожи насликала портрет Мокрањца.

-Кожа је најстарији материјал, као и камен, све трпи. Порту-
галски морепловци и данас плове по мапама на кожи. Кожа дише, а 

Мокрањац је на кожи јер је проживео, доживео, оставио печат -до-
даје Пејовићева.

Сва дела настала на овој ликовној колонији, по традицији, биће 
представљена јавности већ у септембру, на фестивалу „Мокрањче-
ви дани“ у Неготину, који се у славу Стевана Стојановића Мокрањца 
организује по 53. пут.

 С.М.Ј.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-

жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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МАЊИ РОД ПШЕНИЦЕ

Општина Књажевац подржава рад месних заједница

Одржано првенство „Сврљиг Опен“ у Classic Bench press-у 
(без опреме)

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
МЗ “ПОДВИС”

ЈОШ ОСАМ МЕДАЉА 
ЗА КЊАЖЕВЧАНЕ

НЕГОТИН - Кише које су готово свакодневно бележене на неготин-
ском подручју драстично су смањиле квалитет и род пшенице, којој су, ина-
че, скоро до жетве, временски услови изузетно погодовали. 

Судећи по анализама стручњака Пољопривредне саветодавне струч-

КЊАЖЕВАЦ - Шести август, Дан рудара обележава се у знак сећања на дан 
када су 1903. сењски рудари почели штрајк због лоших финансијсијских и радних 
услова. У некада рударском Подвису овај датум обележава се забавним и спорт-
ским активностима, као Дан месне заједнице. 

И овог августа село са око 250 становника је оживело, као у време када је 
Подвис био центар културног живота књажевачке општине, каже Славиша Мило-
сављевић, председник Савета МЗ Подвис. 

 - Рудник је био покретач општине Књажевац. Затварањем рудника, све је 
кренуло дугим путем. Сада имамо фирме које одржавају Подвис на солидном ни-
воу. Пре свега, ту је СЦС плус који дивно ради и сарађује са мештанима Подвиса, 
запошљава младе људе. Ми хоћемо да се приватизација Фабрике котлова врати на-
зад, да се имовина уступи држави, општини и МЗ Подвис. Желимо да са инистра-
ним инвеститорима уђемо у неке мање пројекте, али нас та приватизација спреча-
ва - нагласио је Милосављевић. 

Општина Књажевац спремна је да подржи све квалитетне идеје месних зајед-
ница, у нади да ће их с временом бити све више, јер ће то бити знак да се живот 
враћа у наша села, рекао је у Подвису, Мишел Николић, помоћник председника 
општине

- Шести август је Дан рудара, који се, у организацији МЗ сваке године орга-
низује као дан МЗ, уз максималну подршку локалне самоуправе. Надамо се да ће 
овакве манифестације бити све бројније, да заживе села, јер без тога нема опстан-
ка књажевачке општине - истакао је Николић.

У културно – уметничком програму, који је, за ову прилику, Месна заједница 
Подвис припремила у сарадњи са Удружењем ‘’Извор’’, учествовали су Школа фол-
кора Дома културе, вокални и инструментални солисти и народни песник Слађан 
Илић. 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 - На првенству „Сврљиг Опен“ у Classic Bench press-у (без опре-
ме) које је одржано 04. августа у Сврљигу, такмичари Пауерлифтинг и боди билдинг 
спортског клуба „Књажевац“ освојили су осам медаља: по три златних и сребрних, 
две бронзане медаље, као и пет пехара за успех у укупном пласману. На овом првен-
ству учествовало је 43 такмичара из 20 клубова из Србије, Македоније и Русије, са-
општио је Пауерлифтинг и боди билдинг спортски клуб „Књажевац“ .

Саопштено је и да је клуб наступио на овом првенству са два такмичара и 
шест такмичарки, од тога две особе са инвалидитетом. 

Медаље су освојили: Срђан Ристић, Весна Никић, Милан Ничић, Јелена Ма-
ринковић, Јелена Виденовић, Марија Ракић, Милица Младеновић и Александра 
Станковић.

Одлазак на ово такмичење помогао је Спортски савез Књажевца.
 Д.К.

не службе (ПССС) Неготин на многим усевима, нарочито на оним сејаним 
из амбара, присутна је главница или гареж, а хектолитарска маса је ретко 
где изнад 73. Баш због тога ће се, упозоравају стручњаци, наредних годи-
ну дана те како осетити недостатак високо квалитетне.

Ове године код пшенице у неготинском атару остварени су приносу 
од две до четири и по тоне по хектару, с тим што је та горња граница рет-
ко где забележена.

-Све то ће се одразити и на буџет пољопривредника. Ако узмемо у 
обзир да је цена пшенице по килограму 16 и по динара, а да је просечан 
принос по хектару око 3.000 килограма, уз субвенцију од 4.000 динара по 
хектару, укупан приход би износио 53.500 динара. Додамо ли томе варија-
билне трошкове, семе, ђубриво, хемијску заштиту, дизел гориво и наравно 
порезе, доприносе, уговорене услуге, долазимо до суме од 68.800 динара 
по хектару, што значи да су произвођачи, бавећи се производњом пшени-
це, радили са губитком од 15.300 динара по хектару пшенице – каже Влади-
ца Гавриловић, директор ПССС, иначе саветодавац за ратарство.

Позитиван биланс у производњи пшенице, по овој откупној цени, 
остварили су, додају стручњаци, само они произвођачи који су имали при-
носе од 4.200 килограма по хектару и то ако нису узимали земљу у закуп и 
ако не рачунају свој рад. 

Међутим, ратарима предстоји још један важан посао, да након жетве 
земљу плитко заору, чиме побољшавају водни режим, а земљишту враћају 
део елемената који су јој узели жетвом. Стручњаци упозоравају да никако 
не треба палити стрњишта, већ их правилно третирати и припремити за 
наредну сетву.

-Заоравањем жетвених остатака провоцирамо и раст нових корова 
што је добра увертира за хемијски третман, а њиме сузбијамо проблема-
тичне вишегодишње корове као што су дивљи сирак из ризома, пиревина, 
зубача, паламида, али и једногодишње корове као што је амброзија. Суз-
бијање корова на стрништу се врши тоталним неселективним хербициди-
ма на бази активне материје глифосат и то пре него што формирају семе – 
каже Бојана Филиџановић, саветодавац за заштиту биља.

 С.М.Ј.

Киша на крајинском атару пољопривреднике одвела у минус
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ПРИНЦИПИ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ

ПОЈАС ДЕО КУЛТУРЕ 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

УСКОРО „ВЛАШКЕ 
ЛЕПОТЕ БАЛКАНА“

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ВЕСТИ

У Кладову отворена изложба “Вечити круг”

Конкурс за најлепшу Влајну Балкана

Здравствено-васпитна едукација запослених у ПУ Зајечар

ЗДРАВЉЕ је вероватно најдрагоценија вредност и најснажнија по-
треба сваке особе без обзира на пол, старост или ниво образовања. По-
раст случајева гојазности међу децом и одраслим особама, довела је до 
тога да смо водећа нација по стопи умирања од кардиоваскуларних боле-
сти код особа старијих од 50 година, да је број оболелих од шећерне бо-
лести већи од 700000 и да висок крвни притисак има близу 2500000 људи! 
Иако су бројке алармантне, ова стања заправо се могу спречити и контро-
лисати ако начинимо праве изборе.

Правилна исхрана је један од најважнијих чинилаца за очување и 
унапређење здравља. Постоје многи начини којима можемо да побољша-

КЛАДОВО - “Вечити круг” назив је изложбе појасева Етнолошке збир-
ке Народног музеја Зајечар која се у галерији кладовског Дома културе 
може разгледати до 4. септембра. Етнолошко одељење зајечарског музеја 
поседује богате збирке сеоске и градске ношње и накита, а у Кладову је из-
ложена половина од 409 појасева.

-Изложба приказује око 200 појасева из колекције која представља 
највећу музејску збирку појасева у Србји, не рачунајући Етнографски му-
зеј у Београду. Појас је по веровањима био неопходан човеку како на овом 
тако и на „оном“ свету, те га зато симболично можемо назвати човековим 
вечитим кругом. Појас је један од најзначајнијих делова ношње не само у 
српском, већ и код других народа - истакао је др Дејан Крстић, аутор из-
ложбе.

Појас је у традиционалној култури становништва источне Србије оду-
век  имао вишенаменску улогу, а колекција изложена у Кладову има посе-
бан значај због разноврсности, сматра др Крстић.

-Човек источне Србије је на појас обраћао велику пажњу, од њего-
ве израде до најразноврснијег коришћења. Његова практична намена даје 
му широку употребу у материјалној култури, за разлику од многих других 
материјалних предмета, захваљујући својој вишезначној симболици, као и 
декоративности, он је добио значајно и истакнуто место у социјалној и ду-
ховној традиционалној култури-закључио је Крстић.

Аутор је етнолог и антрополог и музејски саветник Народног музеја 
Зајечар. Организатор изложбе је кладовски Центар за културу.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - Месна заједница Велика Јасикова и Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ расписују кон-
курс за Најлепшу Влајну Балкана.

Стручни жири ће одабрати најлепшу Влајну, као и прву и другу пра-
тиљу на манифестацији „Влашке лепоте Балкана“, која ће се одржати 31. ав-
густа и 1. септембра 2018. године у Великој Јасикови код Зајечара.

За све учеснице обезбеђене су вредне награде, а победници ће при-
пасти летовање у Грчкој за две особе. Пријава треба да садржи личне подат-
ке кандидаткиње и две фотографије. Кандидаткиње не могу бити млађе од 
16 година. Пријаве слати на адресу: Народно позориште Тимочке Крајине 
– Центар за културу „Зоран Радмиловић“, улица Тимочке буне бр. 16, 19000 
Зајечар, са назнаком: „За најлепшу Влајну Балкана“. Рок за подношење прија-
ва је 15. август 2018. године.

За ближе информације можете позвати број 019/425-426.
 А.П.

мо квалитет наше исхране и тако сачувамо своје здравље. Пре свега, важ-
но је да једемо редовно. Пожељно је да свакодневно имамо пет оброка-три 
главна оброка (доручак, ручак, вечера) и две ужине између оброка. Редов-
ним уносом хране, телу обезбеђујемо потребну количину енергије, али и 
хранљиве материје за обављање свих функција.

Истраживања су показала да наша исхрана утиче не само на наше 
физичко здравље већ и на наш ниво стреса. Исхрана пуна масти, шећера 
и соли повећава ризик од болести као што су срчане болести, висок крв-
ни притисак, рак, дијабетес. Када на ово додамо хроничан стрес, онда то 
представља дуплу опасност по наше здравље.

У уторак 31.07.2018.године у просторијама Независног синдиката 
полиције, Координационог центра Зајечар, одржано је предавање на тему 
“Принципи правилне исхране”. Свим присутнимА подељен је здравстве-
но-едукативни материјал.

Узимајући у обзир свe аспекте и специфичности овог посла, запос-
леним у ПУ Зајечар изложено је више тематских области:

– правилна исхрана чувар нашег здравља
– водич за куповину намирница
– како се чувају поједине врсте намирница
– како треба да изгледа јеловник за један дан
– кретањем до здравља
– шта је високи крвни притисак, хипертензија
– холестерол, триглицериди
– дијабетес
– редукција телесне тежине
Одржано предавање је само један од начина да се припадници ПУ 

Зајечар упознају са принципима правилне исхране и мотивишу, како би 
даљу сарадњу наставили кроз индивидуалне посете Саветовалишту за пра-
вилну исхрану. 

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља 

Саветовалиште за правилну исхрану


