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ЖЕЛИМО ДА ОСТАВИМО ТРАГ ИЗА СЕБЕ
Милан Ђокић, председник општине Књажевац за „Тимочке”

Народ нам је дао поверење на изборима како бисмо се бавили решавањем 
проблема и Књажевац учинили бољим местом за живот. Приотитет тима који 
води општину Књажевац (и мој лични) је да оставимо траг иза себе, казао је у ин-
тервјуу за ‘’Тимочке’’ први човек књажевачке општине Милан Ђокић. 

Иза нас је политички интересантно лето. Били смо сведоци тренутака 
разрешења дужности, односно смене двојице високих функционера – Вашег 
заменика и председника Скупштине. Колико и да ли такви догађаји могу да 
‘’уздрмају’’ функционисање локалне самоуправе ?

- У претходном периоду дошло је до замене на месту заменика председни-
ка и до смене председника Скупштине. Тиме смо показали да у Српској напредној 
странци нико није недодирљив, иако имамо готово самосталну већину у Скупшти-
ни, уз подршку и у коалицији са Јединственом сељачком странком и Партијом ује-
дињених пензионера. Одлучили смо се да заротирамо неке људе, јер смо се прихва-
тили политике да би оставили неки траг иза себе, а не за себе. Управо је то био мотив 
због кога смо се захвалили неким сарадницима из претходног периода и са новим 
људима започећемо нове активности, трудећи се да будемо још бржи и 
ефикаснији. Није нам народ дао поверење на изборима да би се ба-
вили својим проблемима и амбицијама, решавањем проблема по-
родичног запослења, него да се бавимо решавањем проблема на-
рода и Књажевац учинимо бољим местом за живот, да грађанима 
омогућимо више посла. Оно што свако од нас мора да мери су 
резултати које је оставио иза себе. С друге стране, легитимно је 
да се опозиција бори да дође на власт, али да ли је логично, ра-
ционално и мудро – ја мислим да није, али они на то имају пра-
во. То није уздрмало општинску власт ни у једном тренутку, 
није угрозило наше функционисање, напротив, радимо 
далеко боље, јер не морамо да се бавимо више ин-
терним проблемима.

Како су ови догађаји утицали на 
Вас лично ? Дуго сте у политици, у другом 
мандату водите општину Књажевац. Ло-
гично је да су Вам потребни сарадни-
ци на које можете да се ослоните, тим 
људи од знања и поверења.... 

 - За сваки успех је потребан 
тим. Неопходно је да људи смеју да 
окрену леђа једни другима, да могу 
да раде заједно, да имају зајед-
ничке визије и циљеве. Уколи-
ко неко вуче напред, а неко 
уназад, онда ту од посла нема 
ничега. Приоритет (и мој лич-
ни) је да оставим траг иза себе. 
Био сам изненађен, јер сам то 
сматрао нерационалним пона-
шањем, како од стране наших до јуче 
страначких колега, тако и од стране опозицио-
них странака. Међутим, сви имају право на доношење сопствених 
одлука, али и ми имамо право да урадимо оно што смо урадили. 

На једној од последњих седница СО Књажевац апеловали сте на једин-
ство када су у питању пројекти важни за развој града. 

 - Књажевац се разликује од других општина, не само из окружења, зато што 
ово место деценијама уназад прати неки свој развојни правац врло доследно, упра-
во због тога што је постојао консензус око неких питања између власти и опози-
ције, ко год био на власти. И ја сам сам био и на власти и у опозицији у претходних 
петнаестак година. Никада се нисмо трвили око неких ствари које су биле развој-
но важне за Књажевац. На жалост, сада имамо ситуацију да само зато што су неки 
у опозицији, негирају поједине ствари за које сами знају да су добре. То не даје ре-
зултате на изборима и није нешто што је имиџ Књажевчана. Знали смо претходних 
година да се посвађамо и сукобимо око многих тема, али када су на дневном реду 
биле ствари важне за будућност Књажевца, ту није било дилеме. Постизали смо до-
говоре и подржавали, свако из свог угла, ко је колико могао. Не треба сви да мисли-
мо исто али када су у питању ствари које су важне за наредне генерације, око тога 
треба да постигнемо консензус. Позивамо, ево и овом приликом, на договоре око 
стратешки важних праваца развоја Књажевца. 

Почела је нова школска година. Какав је рапорт из образовних устано-
ва? Јесу ли спремне за ђаке ?

 - Финансирање књажевачких школа је годинама уназад јако добро. Наше 
школе немају нерешених проблема када је у питању опремање училима, припрема 
самих објеката, грејања...Све је то урађено на време и образовне установе су школ-
ску годину дочекале потпуно спремне. Наша пракса је да сваке године првацима 
поклонимо прибор за почетак школске године, како бисмо родитељима помогли 
и финансијски. Сва наша деца ће и ове године имати бесплатне ужине. Када је у пи-
тању школска инфрастуктура, очекује нас препокривање хале ‘’Каплар’’. Спровели 
смо јавну набавку, издвојили девет и по милиона динара и радови треба да крену 
ових дана. Очекује нас пројекат доградње фискултурне сале у Техничкој школи, који 

финансира Министарство омладине и спорта преко кредита Европске инвестици-
оне банке. Пројекат је одобрен још пре две године, али због процедура ове банке, 
која жели да одобри средства за свих двадесетак градова одједном, припрема тен-
дерске документације је трајала прилично дуго тако да у наредним месецима оче-
кујем и објављивање тог тендера. Свакако највећи посао који нас очекује када су 
у питању школе је комплетна реконструкција књажевачке Гимназије преко Канце-
ларије за јавна улагања. Радиће се све – од партерног уређења, сређивања подова, 
зидова, евентуалне термо излолације, тамо где је неопходна, електроинсталација, 
препокривање школе...Гимназија ће бити урађена по највишим европским стана-
дардима. Припрема пројектно – техничке документације је готова, очекујемо одо-
брење Канцеларије и после тога биће расписана набавка. Такође, из Канцеларије 
за јавна улагања ради се и комплетна реконструкција Дома здравља. И тај пројекат 
коштаће више од милион евра. Очекујем да у 2019. години оба ова објекта буду ве-
лика градилишта. У Основној школи ‘’Вук Караџић’’ очекује нас реконструкција ку-
хиње, а у Основној школи ‘’Дубрава’’ сукцесивна замена столарије. 

Само две стотине ученика завршило је протекле године осми разред. 
Све нас је мање и то је био аларм за локалну самоуправу да покрене своју 

кампању и мере за повећање наталитета. 
- Питање негативног природног прираштаја треба да се решава и си-

стемски и систематски и оно се не може решити преко ноћи. Ми смо тај про-
цес започели неким мерама за које мислимо да могу да дају резултате. Сва-
ка породица за прворођено и другорођено дете добија једнократну помоћ 

у износу од 35.000 динара, а за треће дете 100.000 динара. Оно што је специ-
фично за општину Књажевац је подстицај незапосленим мајкама, за рађање 

трећег детета, у износу 480.000 динара, који се исплаћује у 24 месечне рате. Ло-
кална самоуправа брине и о породицама које се боре са стерилитетом, па 

ни један пар, који се до сада обратио захтевом за ову врсту помоћи 
није одбијен. Из буџета се издвајају и средства за помоћ у лечењу 

деце. Уз све мере које локална самоуправа предузима у циљу по-
већања наталитета, на више начина пружа се и подршка роди-

тељству. Сви књажевачки основци добијају бесплатну ужину 
као и уџбенике за свако треће, четврто и пето дете у поро-

дици. У школу, са бесплатним књигама, иду и ученици из 
социјално угрожених породица.

Лоше време у јулу донекле је успорило 
грађевинску сезону, али је она сада на целом 

подручју књажевачке општине у пуном јеку. 
- Сигуран сам да ћемо до краја године 

успети да урадимо све оно што је запланирано. 
Средствима Министарства привреде и локал-
не самоуправе завршена је реконструкција три 

градске улице. Ових дана у посао смо увели из-
вођаче и на улицама које се раде у Минићеву, Шти-

пини, Горњем Зуничу, у неким деловима града. Ра-
димо на територији Белог Потока, реконструисаћемо 

стари пут према Бањци. У селима је, такође, редовно кр-
пљење ударних рупа. Започели смо реконструкцију домова у 

селима, и то радимо у шест села. Трудимо се, једноставно, да свим тим мерама пру-
жимо подршку опстанку људи на селима у неким условима који су бољи него данас. 
До краја сезоне очекује нас у граду реконструкција простора око Спомен парка, 
завршава се терен за баскет поред нове теретане на отвореном, што ће тај простор 
учинити још атрактивнијим. Ових дана биће расписана јавна набавка за изградњу 
бране и радове ћемо започети у 2019. години. У завршној фази је и изградња глав-
ног пројекта за нови мост код Дома културе . Књажевац ће, сасвим сигурно, са свим 
овим пројектима, ‘’закуцати’’ епитет најлепше вароши у Србији.

уназад неколико година општина Књажевац нуди субвенције за под-
стицај пољопривредне производње. Захваљујући њима, никли су хектари но-
вих засада воћа. Да ли се размишља и о подстицајима за отварање прерад-
них капацитета ?

- Наша роба, нарочито када је у питању воће и поврће, углавном, заврша-
ва на европском и светском тржишту. Али, питање цене је нешто на шта не можемо 
да утичено и да заштитимо пољопривредне произвођаче, осим да их подстакнемо 
да се удружују и да ми финансијски или логистички помогнемо да дођу до прерад-
них капацитета, како би они сами себе заштитили кроз прераду својих сировина, 
производњу полупроизвода, или готових производа, од варирање цене саме си-
ровине, коју овако предају по цени која није адекватна. Прерадни капацитети не 
подразумевају увек огромне фабрике, милионске инвестиције, стотине запосле-
них радника. Ми то желимо да подстакнемо. Мислим на удруживање наших пољо-
привредних произвођача, финансијску помоћ где је то неопходно, кроз обезбеђи-
вање објеката. То је нешто чиме ћемо се бавити у наредном периоду, али за такву 
врсту активности су потребне две стране. Ово је позив нашим пољопривредници-
ма да се удружују и да дођу са својим идејама. 

 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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ПРИОРИТЕТИ ИНФРАСТРуКТуРА, НОВА 
РАДНА МЕСТА, ПОЉОПРИВРЕДА

ОДБОРНИЦИ у КЛуПЕ 11. ОКТОБРА

Марина Ницојевић, шеф одборничке групе „Покрета за Крајину – Бошко Ничић“ за „Тимочке“

Заказана конститутивна седница СО

ИНТЕРВЈу / ПОЛИТИКА

Са грађанима комуницирам лично,  преко друштвених мрежа, у оквиру разних 
акција и манифестација које организује град Зајечар, као и када организујемо пријем 
грађана. Трудим се да максимално саслушам све њихове потребе и да им изађемо 
у сусрет у сваком погледу. Приоритети града Зајечара су боља инфраструктура, 
отварање нових радних места, повећање наталитета и наставак уређења града 
и на томе и радимо. Када говоримо о сеоским месним заједницама, циљ ове власти 
је да вратимо младе да остану да живе и раде у селима. Морам да напоменем да 
нам у последње време стиже више похвала него критика за наш досадашњи 
рад што нас посебно радује, поручила је у интервјуу за недељник „Тимоч-
ке“ Марина Ницојевић, шеф одборничке групе „Покрета за Крајину – Бош-
ко Ничић“ у Скупштини града Зајечара.

Испред које партије сте одборник и који Вам је мандат 
по реду?

- Шеф сам одборничке групе “Покрет за Крајину-Бошко Ни-
чић” у Скупштини града Зајечара и ово је мој први одборнички 
мандат. Одговорност је велика и трудим се да пружим свој мак-
симум, да се сагледају све потребе грађана и реше сви пробле-
ми у што краћем року.

Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара и да 
ли се може рећи да су седнице конструктивне?

- Рад Скупштине оцењујем јако добро. Седнице су 
конструктивне и оно што је најважније баве се темама ре-
шавања проблема грађана. Осим тога, баве се и пробле-
мима  рада и функционисања локалне самоуправе. 

На који начин комуницирате са грађа-
нима?

 - Са грађанима комуницирам лич-
но,  преко друштвених мрежа, у оквиру 
разних акција и манифестација које 
организује град Зајечар.  Такође, и 
у оквиру  пријема грађана чује-
мо за разне проблеме који 
их тиште као и за похва-
ле које упућују за наш 
досадашњи рад. 
Грађани се махом 
жале на лошу 
инфраструк-
туру, у поје-
диним мести-
ма где још увек 
нисмо кренули са ра-
довима. Похвале упућују за  уређење 
и осветљење града, као и за обнову путева ка селима, што је по-
себно важно становницима сеоских месних заједница. Обраћамо пажњу на све 
проблеме које нам предоче и трудимо се да их решавамо у складу са могућности-
ма. Ипак смо ми изабрани од стране грађана и ту смо да их саслушамо и решимо 
проблеме. Морам да напоменем да нам у последње време стиже више похвала 
него критика за наш досадашњи рад што нас посебно радује.

Да ли сте члан неког радног тела у СГ Зајечара и да ли се уважавају ста-
вови тих радних тела?

 - Председник сам Одбора за друштвене делатности. Наравно да се у сваком 
погледу поштују и уважавају ставови радних тела. Оно што нас изненађује је да су 
чланови тих радних тела  и одборници  из редова опозиције, који ретко кад уче-
ствују у раду или уопште не гласају када заседа радно тело а онда  касније на сед-
ници Скупштине  критикују те исте одлуке. То је по мени непојмљиво, јер ако заиста 
имају примедби, сугестије онда то требају да изнесу и на седницама радних тела. 

Да ли сте у довољној мери упознати са својим надлежностима сходно 
Закону, Статуту и пословнику СГ Зајечара?

- Наравно да јесам. Редовно пратим сваку промену и измену Закона и у пот-

пуности сам упозната са својим надлежностима. Са друге стране Скупштинска служ-
ба је ту увек на располагању за неке недоумице и додатна појашњења. Морам да 
нагласим да се апсолутно поштују сви законски прописи при доношењу одлука на 
Скупштини.

Да ли се често јављате за реч и колико пута сте поднели неки аманд-
ман или предлог одлуке?

 - До сада се нисам јављала за реч али не значи да нећу убудуће. 
Уколико буде било потребе, у складу са потребама и темама које су 

на днвном реду, наравно да ћу се јавити за реч.  Сматрам да су 
седнице исцрпне,  известиоци су јако опширни тако да до сада 

није било потребе за неким додатним објашњењима. Седнице 
су редовне, заказују се и седнице по хитном поступку, када 

је то неопходно због одређених законских прописа и сма-
трам да све то функционише без проблема.

Каква је ваша сарадња са председником 
Скупштине града Зајечара, његовим замеником, се-
кретаром Скупштине ...?

-Што се тога тиче са свима имам изузетну сарадњу. 
У сваком тренутку су на располагању одборницима и увек 
су ту за сваки договор.

Каква је сарадња између одборника по-
зиције и опозиције?

-Мислим да би сарадња између од-
борника позиције и опозиције  требала 

да буде много боља. Сви смо ту у служ-
би грађана, и тако треба да се понаша-

мо и радимо. Међутим опозиција често 
критикује разне одлуке без основе и 

без агрумената. Сматрам да то није 
у реду када сагледавамо потребе 

грађана, јер се критикују одлу-
ке без икаквог ваљаног разло-

га, без  појашњења зашто се 
нешто критикује, или шта 

није добро што се тиче 
одлука које доносимо 
на седници СГ Зајеча-
ра. Уосталом грађани 
то виде и препознају 
и на крају крајева 

најбитније је њихово 
мишљење и коначан суд 

о досадашњем раду свих нас. 
шта су приоритети града Зајечара?
 - То су пре свега: боља инфраструктура, отварање нових радних места, по-

већање наталитета и наставак уређења града. Када говоримо о сеоским месним 
заједницама, циљ ове власти је да вратимо младе да остану да живе и раде у сели-
ма. Неопходни су добри путеви и добра сарадња са локалном самоуправом. Град 
Зајечар доста чини на пољу подстицаја развоја пољопривреде. Добро је што смо 
из буџета предвидели средства за субвенције за набавку механизације, за развој 
пчеларства и воћарства, јер има заинтересованости па и код младих за бављење 
пољопривредом. Доста је урађено на самом уређењу и осветљењу града, сређи-
вању сеоских и приградских насеља, обнови путне инфраструктуре  у селима. При-
градски превоз функционише али требали  би да имамо чешће поласке и одласке 
од града до села и обрнуто и на томе ћемо радити. Ради се пуно и на уређењу шко-
ла а доста се издваја и за омладину и развој спорта. Прихватамо све сугестије грађа-
на  и настојаћемо да решимо све проблеме, где је то потребно.

 Д.К.
Пројекат  “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.“

МАЈДАНПЕК - Конститутивна седница Скупштине општине Мајданпек за-
казана је за 11.октобар 2018.године са почетком у 11 часова. Седницу је сазвао до-
садашњи председник СО Мајданпек, Славиша Божиновић у законом предвиђеном 
року, након редовних локалних избора који су у Мајданпеку одржани 2.септембра. 

На дневном реду је девет тачака, почев од избора Верификационог одбо-
ра преко Извештаја Општинске изборне комисије о резултатима избора за одбор-
нике до избора првог човека општинског парламента, његовог заменика, као и из-
бора председника општине, заменика председника, те чланова Општинског већа 
и именовања председника и чланова Административне и Мандатно имунитетске 
комисије СО Мајданпек.

Према резултатима избора, Општинска изборна комисија је расподелила 
мандате, па од 31 одборника 24 ће бити са листе “Алесандар Вучић- СНС – Зато што 
волимо Мајданпек”, четири са листе “Доктор Марко Радуловић – Српски покрет Две-
ри” и три одборника са листе коалиције Социјалистичке партије Србије и Јединстве-
не Србије. И.Ћ.
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ЕПС РЕшИО ПРОБЛЕМЕ СА 
РуМуНИМА ОКО ЂЕРДАПА

Одржан састанак делегације Електропривреде Србије  и румунске “Хидроелектрике”

Општина Књажевац и СП Ресорт: 
Заједно за развој спортског туризма

СТАРА ПЛАНИНА 
ЦЕНТАР ЗА ПРИПРЕМЕ 

СПОРТИСТА

КЛАДОВО - У хидроелектрани “Ђердап 1” делегације Елек-
тропривреде Србије  и румунске “Хидроелектрике” које су предво-
дили директори Милорад Грчић и и Богдан Бадеа разговарале су о 
питањима из области хидроенергетике. На претходним седницама 
дефинисан је сет конкретних мера које могу допринети решавању 
скенираних проблема, а на састанку у нашој највећој хидроцентра-
ли дефинисан је пакет мера за њихову реализацију.

- На састанку у Кладову су направљени значајни помаци када 
је реч о решавању актуелних проблема. Дефинисали смо процену 
стања, усвојили смо модалитете који ће допринети њиховом ефи-
касном решавању и динамику деловања. Веома сам задовољан раз-
говорима са колегама из ЕПС-а- казао је Богдан Николаје Бадеа, ди-
ректор румунске “Хидроелектрике”.

После више година компликоване комуникације Милорад Гр-
чић и Богдан Николаје Бадеа постигли су конкретне договоре. На 
састанку у ХЕПС “Ђердап 1” усаглашено је да се у наредном перио-
ду заједнички санирају оштећења на одводном делу бране такозва-

КЊАЖЕВАЦ - У хотелу ‘’Стара планина’’ на Јабучком равништу одр-
жана је конференција за новинаре, посвећена развоју спортског туризма 
на ‘’крову Србије’’. Са новинарима су разговарали Милан Ђокић, председ-
ник општине Књажевац и Горан Караџић, директор „СП Ресорт“ д.о.о. Ста-
ра планина ће бити центар за припреме спортиста, казао је Милан Ђокић, 
председник општине Књажевац, уступајаћи државном предузећу СП ри-
сорт пројектно – техничку документацију за изградњу нове спортске хале, 
истоветан оној која је пре неколико месеци представљена у Књажевцу. 

- Развој туризма на крову Србије правазилази могућности једне ло-
калне самоуправе и једног јавног предузећа. То је посао за све нас зајед-
но - казао је Ђокић. 

Горан Караџић, директор Рисорта нагласио је да је управо спортска 
хала, нешто што је недостајало.

- Она ће бити место које ће на Стару планину довести врхунске спор-
тисте, не само скијаше, већ и највеће клубове и репрезентативце Србије - 
истакао је Караџић.

Према пројекту, изградња спортске хале коштаће три милиона евра, 
а на проналажењу инвеститора општина Књажевац и Стара планина рисорт 
радиће заједно, обећала су двојица бивших спортиста – Милан Ђокић и Го-
ран Караџић.  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.“

ном слапишту које је изазвано преливањем воде са велике висине.
- Румунска страна прави елеборат и пројектну документацију 

за оно што припада њима, а ми за нашу страну. Румуни су мало већи 
оптимисти и мисле да ће бити спремни да у току 2019. распишу тен-
дер за извођење радова. Ми смо мало опрезнији и надамо се да 
ћемо бити спремни. То је обиман и компликован пројекат, имамо 
висок ниво разумевања. Осим тога с обзиром да су хидроелектране 
“Ђердап 1” и “Ђердап 2” у заједничком власништву Србије и Румуније 
и наша је обавеза да обезбедимо њихово потпуно координирано 
функционисање, одржавање, али и питање обезбеђивања дугороч-
не стабилности- казао је Милорад Грчић, в.д. директора ЕПС-а.

Он је нагласио да је више од две деценије камен спотицања у 
несметаном функционисању електропривреде две суседне земље 
био одржавање проибаља, као и да се тај проблем се решава.

- Реч је о одржавању нивоа коте реке Нере, који подразуме-
ва ниво Нере на самом ушћу Дунава. Тај ниво је 68 метара, да би се 
одржао не сме бити мањи ни виши, не сме бити нижи да би се могла 
производити струје, нити више да би се заштитиле обале, претежно 
српске, од поплава. Само одржавање нивоа коте Нере 68 је страш-
но сложен и скуп процес- закључио је Грчић.

 М.Р.

ДРушТВО
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ОБЕЗБЕЂуЈЕМО БОЉЕ 
уСЛОВЕ ЗА СМЕшТАЈ 

ДЕЦЕ у ВРТИЋИМА

ВРТИЋ НАКОН 
15 ГОДИНА

Бранко Ружић, министар за државну управу и локалну 
самоуправу за „Тимочке“

Председник општине Књажевац Милан Ђокић обишао 
одељење Предшколске установе „Бајка“

Клавир марке “Бостон” вредан пет милиона динара

у Мајданпеку обележен Дан Пу “Марија Мунћан”

СТИГАО КЛАВИР у 
ДОМ КуЛТуРЕ

БОЉИ уСЛОВИ 
ЗА НАЈМЛАЂЕ

ДРушТВО

НЕГОТИН - Општина Неготин и Дом културе “Стеван Мокрањац” добили су 
у оквиру пројекта “Градови у фокусу” Министарства културе и информисања Репу-
блике Србије полуконцертни клавир, вредан око пет милиона динара. Реч је о кла-
виру, марке “Бостон” из породице клавира “Стенвеј” који ће омогућити још квали-
тетније извођење захтевних музичких програма.

-Неготин је одувек важио за град културе, пре свега музике, тако да оваква 
донација, која је стигла пред почетак Фестивала „Мокрањчеви дани“ има још већи 
значај будући да ћемо на овај начин фестивалској публици, али и извођачима омо-
гућити још квалитетнији ужитак у музичким пробрамима. Иначе, гарантни рок кла-
вира „Бостон“ је 10 година, а наш је план да у том року обезбедимо и концертни 
клавир врхунског бренда „Стенвеј” - изјавио је Владимир Величковић, председни-
ки општине Неготин.

Општина Неготин је на конкурсу „Градови у фокусу 2018“ аплицирала пројек-
том „Побољшање услова за неговање традиција у култури“ који обухвата набавку 
савременог полуконцертног клавира са могућношћу надоградње, у вредности од 
пет милиона динара за потребе Дома културе „Стеван Мокрањац“.

На конкурсу Министарства културе и информисања „Градови у фокусу 2018“, 
иначе, подржана су 23 пројекта градова и општина од укупно 75, у вредности од 
150 милиона динара. 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”.

МАЈДАНПЕК- У Предшколској установи “Марија Мунћан” пригодно је обе-
лежен 15. септембар, Дан установе и 48. годишњица рада. Тим поводом одржане 
су приредбе које су уз помоћ својих васпитача приредили сами малишани. У овој 
установи, у самом граду, Доњем Милановцу и одељењима у неколико села, иначе, 
борави 330 деце, од предшколског до јасленог узраста.

Локална самоуправа је последњих година уложила доста у побољшање 
услова за боравак малишана и рад њихових васпитача, па је тако саниран кров, 
обављено кречење свих просторија, сређена фасада. У стварање бољих услова 
укључила се и држава одобривши пет милиона динара за реновирање фискултур-
не сале и санитарних просторија.  И.Ћ.

БОР - Бранко Ружић, министар за државну управу и локалну самоуправу на-
гласио је да је један од приоритета Владе Републике Србије, на иницијативу пред-
седника Републике Александра Вучића, борба са тренутним демографским пробле-
мима и пружање помоћи у реализацији пројеката везаних за обезбеђивање бољих 
услова за смештај деце у предшколским установама.

 – У току идуће године сигурно ћемо бити запљуснути низом пројеката из 
свих градова и општина у Србији за фонд за локалну самоуправу. У складу са при-
оритетима Владе Србије, велику опредељеност имамо и ка помагању у реализа-
цији пројеката који се тичу изградње, санације, адаптације предшколских установа. 
Са много већим степеном пажње ћемо сагледавати те пројекте и на том пољу на-
стојати да помогнемо градовима и општинама наредне године – нагласио је Ружић.

У борском насељу Нови градски центар у току су радови на изградњи но-
вог вртића где ће бити смештено 120 малишана. Пројекат изградње тог вртића ре-
ализује се у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу. 
За радове је издвојено 18 милиона динара од чега министарство дотира 11 а пре-
осталих седам град Бор. Објекат који је предвиђен за вртић је површине 540 ква-
драта где ће бити смештено пет васпитиних и једна развојна група, а очекује се упо-
шљавање око 25 радника. 

- Закон прописује јасан и тачан број кадра који је потребан да би се предшкол-
ска установа водила на адекватан начин. Приоритет је борба да тренутну демограф-
ску слику побољшамо зарад будућих времена и нових генерација. Министарство 
на чијем сам челу је помогло реализацију пројекта адаптације и повећање капаци-
тета Предшколске установе „Бамби“ у Бору, где очекујемо завршетак изградње но-
вог вртића. То очекујемо и у Зајечару, Бољевцу, Мајданпеку, и свим другим местима 
где постоји потреба и где има деце која се налазе на листи чекања за упис у вртиће. 
Желимо да оспособимо капацитете како би деца имала потребну негу и боравила 
у адекватним просторијама – додао је наш саговорник.

За адекватан рад са децом, неопходан је и одређен број стручног кадра, о 
чему ће се, како тврди Ружић посебно водити рачуна.

 - Што се тиче захтева локалних самоуправа који се тичу одобравања нових 
радних места а у оквиру функционисања предшколских установа, наравно да смо 
то ставили на пиједестал и да је то један од приоритета. Водимо рачуна имајући у 
виду да постоје лимити који јасно говоре колики је број психолога, педагога, де-
фектолога потребан, да би сама установа могла да функционише на прави начин. 
Тако да ћемо свакако имати у виду све то када будемо решавали та питања не само 
за Борски и Зајечарски округ, већ генерално свуда у Србији и могу рећи да о томе 
већ водимо и водићемо рачуна – наглашава Ружић. Д.К.

Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-
да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац, Милан Ђокић, са чланови-
ма Општинског већа и сарадницима, обишао је одељење Предшколске установе 
„Бајка“, отворено у Кални. Како је истакнуто, ово је први вртић у старопланинском 
крају након 15 година. 

Поново ће се иза зидова сеоске школе у Кални чути граја најмлађих житеља 
старопланинских села. Деценију и по након што је последњи пут овде радило обда-
ниште, у реновираном простору издвојеног одељења Основне школе ‘’Дубрава’’ от-
ворен је вртић намењен деци овог дела књажевачке општине. На радост још сти-
дљивих девојчица и дечака и поносних родитеља. 

У Кални, Ћуштици, Балта Бериловцу, Јалових Извору, живи у овом тренутку 
шеснаесторо малишана. Осморо, различитог узраста, кренуло је у вртић, опремљен 
по стандардима који важе и у граду, каже Драган Ђорђевић, директор ПУ Бајка. 

- Сваког јутра из Књажевца долази васпитачица. Ово је четворосатни облик 
рада у мешовитој групи. Има деце изнад три године и деце предшколског узраста. 
Услови су слични онима у граду – каже Ђорђевић.

Мере за очување живота у селима на којима инсистирамо, полако почињу да 
дају резултате, казао је обилазећи нови вртић, председник Општине Милан Ђокић.

 - Ово показује да подршка родитељству и повећању наталитета почиње да 
даје резултате. Процес очувања живота у селима је кренуо, чини ми се, у неком дру-
гом правцу од оног пре 30 година – истиче Ђокић. 

Из Калне Ђокић је поручио да ће локална самоуправа стварати предуслове 
и у другим деловима општине да деца у процес социјализације кроз предшколско 
образовање уђу на време и у сеоским срединама, као што то чине у граду. 

 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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Радници РТБ о доласку новог стратешког партнера кинеске фирме „Зиђин”

ОЧЕКуЈу БОЉЕ ДАНЕ

Почела реконструкција неготинске Високе и улице Момчила Ранковића

ЗА уЛИЦЕ 44,9 МИЛИОНА ДИНАРА

БОР - Радници у акцији на терену, на све стране звукови  дампера и багера, 
којима пажљиво и одговорно управљају запослени у Рударско-топионичарском 
басену (РТБ) Бор, слика је коју смо затекли ових дана на Површинском копу рудни-
ка „Велики Кривељ“ из састава борске компаније. У атмосфери ништа ново ни не-
обично, нимало узбуђења се није могло осетити, јер је на радилишту све текло по 
плану и превиђеном динамиком.

Иако се у први мах чинило да о приватизацији јединог произвођача бакра 
и злата у Србији, радници готово и не раз-
мишљају, њихова мишљења су и те како 
подељена. Док неки страхују од смањења 
плата, остали се надају да ће улазак но-
вог стратешког партнера, кинеске фирме 
Зиђин Мајнинг донети само бољитак ком-
панији и запосленима.

- Надамо се  бољим данима. Мис-
лим да ће бити обновљена механизација 
и алат за рад. Посао није лак. Реч је о теш-
ким возилима чија поправка изискује ве-
лики напор, као нпр истезање точкова, за-
мена гума. Имамо хтз опрему, и трудимо 
се да дамо свој максимум. Страха нема око 
обављања послова, а ни око доласка пар-
тнера.  Не би требало да буде отпуштања, 
као ни смањења плата. Зашто би то ради-
ли ? Ваљда је циљ да свима буде боље а 
не горе, зато је ваљда све ово и урадјено. 

Радимо свој посао најбоље што можемо и очекујемо да нам предстоје бољи дани 
- каже Саша Радосављевић (48), пословођа одржавања тешких возила, који има 31 
годину радног стажа  у РТБ.

Иако је до сада прошло три неуспелих приватизација РТБ, Радосављевић је 
сигуран да овај пут неће бити промашаја.

-Како се прича, мислим да је сада озбиљна ситуаација и да се ова привати-
зација неће завршити као претходне. О најави да Зиђин преузима и Невсун, сма-
трам да је и то добро за РТБ, јер ће се отворити могућност за склапање послова, а 

и створити  услови за запошљавање. Ми 
радимо са 16 камиона у производњи, за 
10-ак дана нам стижу још шест нових во-
зила, тако да нас то све охрабрује да ће 
бити пуно посла – додаје Радосављевић.

Његов колега Данијел Петровић 
(32), осам година управља дампером. Овај 
дампериста истог је мишљења као и ње-
гов колега.

-Сви се надамо бољитку. Садашњи 
услови рада су солидни а очекујемо да ће 
бити још бољи. Надам се да ће бити об-
новљена механизација, и да ће плате бити 
веће. Мој посао је јако одговоран.  Зими је 
најтеже радити. Кад заледе путеви, имам 
осећај као да сам на санкама а не у ками-
ону-каже Петровић, чији је и отац радник 
РТБ.

Багеристи као и возачи теских во-
зила, зависно од учинка, осварују месечну 
зараду од 70 до 90 хиљада динара.  Иван 
Шербановић(28), багериста који од 2012. 
године ради у РТБ, не дели мишљења 

својих колега, и сматра да приватизација не нуди позитивна решења. 
-Лоша су очекивања, и мислим да ова приватизација РТБ неће на добро из-

аћи. Сви ми овде предано радимо свој посао и искрено, плашим се да ће плате бити 
смањене. Мој посао је одговоран, радимо по блату, мразу, али сви завршавамо своје 
обавезе. Мислим да ће услови рада остати исти, јер су и сада добри. Од губитка по-
сла не страхујем, али сам готово сигуран да ће плате бити смањење и то је оно што 
ме највисе брине – каже Владић.

Док смо на терену наилазимо на дампер у квару око којег реагују двојица 
мајстора покушавајући да га у што краћем року поправе и оспособе за рад. На лицу 
места Иван Владић (33), инжењер рударске оперативе, који осам година ради у бор-
ском гиганту, објашњава да су овакве ситуације  најопасније, када услед квара треба 
реаговати на време и брзо, како дампер не би неконтролисано кренуо у рикверц.

-Кварови се дешавају, али ту су искусни мајстори и ево заштитили смо ка-
мион како не би кренуо уназад. Дешавају се непредвидиве ситуације као ова, али 
драго нам је што нема пуно хаварије– каже Владић.  Д.К.

НЕГОТИН - Улица Саве Драгојевића, познатија као Висока улица, али и ули-
ца Момчила Ранковића поред Неготинске гимназије, као и део улице ЈНА конач-
но ће бити реконструисане. Радове са 44, 9 милиона динара из буџета финансира 
општина Неготин. 

-Реконструкција овог дела града ради се средствима из локалног буџета, а 
у оквиру ње се ради и реконструкција паркинг простора и наравно уређење дела 
где је калдрма, улица ЈНА са новим тротоарима и новом инфраструкотуром. Добра 
ствар и једина реална је да се код ових реконструкција ради и замена целокупне 
водоводне мреже. Очекујемо да ускоро почне и реконструкција осталих седам ули-
ца, коју радимо са Министарством привреде - каже Владимир Величковић, пред-
седник општине Неготин.

Ради се истовремено у три улице, Момчила Ранковића, Саве Драгојевића и 
делу улице ЈНА који иде од Библиотеке до Булевара, а укршта се са улицама Стојан-
ке Радосављевић и Стефаније Михајловић.

-Укупна дужина тих улица је неких 470 метара. Реч је о комплетној рекон-
струкцији водоводне мреже. Свуда где то буде потребно даће се и прикључци за 
канализациону мрежу, а радиће се и кишна канализација у делу улице ЈНА, Саве 
Драгојевића и Момчила Ранковића- каже Драган Мијуцић, вршилац дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузеча „Бадњево“.

Рок за завршетак радова, који укључују и радове на водоводној мрежи и 

кишној канализацији, као и нова прикључења на канализациону мрежу, је крај го-
дине, а изводе их екипе Штрабага Д.О.О, Предузеће за путеве Зајечар. 

 С.М.Ј.

БИЋЕ ПОСЛА
Иван Владић, истиче да набав-

ка нове механизације у РТБ по-
казује да ће бити посла.

-у сваком руднику , чим стиже 
нова опрема,  то је показатељ да 
се рудник шири и да ће за радни-
ке бити посла а самим тим и већа 
произдводња.  Запослени одго-
ворно и савесно обављају своје 
задатке и верујем да нема страха 
да ће се нешто променити до-
ласком стратешког партнера. Рад-
ници су искусни, знају свој посао и 
мислим да нема бојазни да ће 
остати без посла – додаје Владић.
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ЗДРАВА КОМуНИКАЦИЈА

Весна Дедић Кладовљанима представила нови роман

НЕ ГЛЕДАЈ ПРЕКО РАМЕНА

У данашње време када је најбитније остварити моћ, успети по било 
коју цену, ретко ко размишља о начину на који се опходи према људима из 
свог окружења. Ретко ко застане и размисли да ли је нешто што је рекао или 
урадио увредило другу страну, учинио да се друга особа осети повређеном. 

Оно што смо прихватили и научили у породичном окружењу је изу-
зетно важно за формирање здравог односа са околином. Породица је ос-
нов за то какав ћемо став имати и како ћемо комуницирати. Најбаналнији 
пример: Ако је неко живео у породици у којој му није било дозвољено да 
каже да нешто неће , не жели, да каже шта жели или шта му је потребно, са-
свим је извесно да ће тај неко имати проблем да у неким наредним одно-
сима и у зрелом периоду свог живота буде у контакту са својим потребама 
и да има храбрости и самопоуздања да их изнесе. Добро је што то може-
мо да променимо, пре свега савладамо здрав начин комуникације са окру-
жењем чије су основне одлике : активно слушање саговорника, поштовање 

других и себе, јасан, конкретан и директан говор без околишања у разго-
вору, критика понашања уз уважавање личности, преузимање одговорно-
сти, похвалити друге – БРАВО! , ако погрешимо-ИЗВИНИ!.

Потреба за комуникацијом увек је много здравија од повлачења у 
себе. Наравно,сви се ми трудимо да пазимо шта и како говоримо у завис-
ности од ситуације у којој се налазимо, сви на неки начин процењујемо до 
које мере желимо или не желимо да се социјализујемо. У крајњем случају , 
један разговор не може ништа да нас кошта, осим неколико минута време-
на, а некоме баш тих неколико минута може да помогне и наравно буде од 
користи. Упознавање људи и разговор са њима, може да делује чак и леко-
вито у одређеним моментима, један најобичнији , непланирани и отворе-

ни разговор може нам поправити самопоуздање као и контакт са особама 
о којима не знамо много тога, а често су у нашем приватном и пословном 
окружењу.

Комуникационе вештине одређују какав ћемо однос имати са људи-
ма уопште. Људи око нас нам буде најјачу емоцију, чине нам разне услуге, 
помажу нам у разумевању света око нас. Једни нас рађају, гаје, уче, други 
раде са нама, поправљају нам аутомобиле, спремају ручак, граде нам кућу, 
мрзе нас, воле нас, иду са нама у шетњу, воле да попију шољицу кафе са 
нама…Колико смо вешти у грађењу односа са другим људима и управљању 
динамиком ових односа одређује какав нам је квалитет живота. Ово је све 
комуникација и од ње све зависи.

Посматрајући односе међу људима, можемо закључити ко користи 
који начин комуникације. Разликују се четири стила комуникације; агре-
сивни, пасивно-агресивни, пасивни и асертивни. Једини исправан стил је 
асертиван и он представља златну средину.

Начин који представља здраву комуникацију се зове асертивност.То 
је заправо изражавање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и 
социјално адекватан начин уз уважавање права других људи.

Основни принцип здраве комуникације су тзв. „ја поруке“. Њима ус-
меравамо комуникацију на изражавање себе, свог бића, личности, потре-
ба и мишљења, на начин који неће деловати претеће или угожавајуће по 
другу особу. На овај начин истичемо своја осећања без агресивног оптужи-
вања друге особе. То су изјаве типа „Ја желим“, Ја бих волео“, итд.

Дугорочно, овакав здрав стил комуникације (асертиван) доводи до 
осећаја уважености, повећаног самопоштовања и унапређивања односа 
са другима, што не значи да нам гарантује увек договор са другима, увек и 
свуда, али ће нам помоћи да се осећамо боље, јер смо рекли шта мислимо 
и шта желимо у право време и на правом месту.

Златна правила здраве комуникације: Бити јасан и изричит “Желим 
то, на такав начин, из тих разлога, у то време….“ При чему требамо итекако 
водити рачуна о жељама и осећањима саговорника. Водити рачуна о одно-
су, кроз квалитетне и здраве спољашње односе, ми негујемо добар однос 
сами са собом, јер особа која верује у себе, верује и у друге.

Основ здраве породице, а самим тим и радног окружења је, пре све-
га , добра комуникација и она представља окосницу стабилности брака и 
породице, као и међуљуских односа у савременом друштву, а њен квалитет 
пре свега зависи од спремности свих нас да преузмемо бригу за неговање 
разумевања, саосећања, сарадње и уважавања туђих потреба. 

Најбољи доктори за здраву комуникацију су доктор Осмех, доктор 
Мир и доктор Лепа Реч.

Завод за јавно здравље “Тимок“ Зајечар
Одељење за анализу,планирање и организацију здравствене 

заштите и информатике са биостатистиком у здравству.
Анкица Живковић Раденковић

КЛАДОВО - У препуној галерији у кладовском Дому културе књижев-
ница и новинарка Весна Дедић одржала је промоцију своје нове књиге “Не 
гледај преко рамена”. Радња се одвија у Београду од 1903. до 1930.године, 
а ауторка романа читаоца упознаје са животом и судбином лепе Калине, 
али и др Славке Михајловић, која је као једини лекар у време Првог свет-
ског рата у српској престоници спасавала Београђане.

- Била је једна од првих жена лекара у Србији, иницијатор оснивања 
Женске странке и са групом уважених жена основала прву болницу за жене 
и децу. Данас се о њеним активностима веома мало зна. У роману „Не гле-
дај преко рамена“ смењују се догађаји у животу заносно лепе Калине, која 
никада хладне главе ништа вредно помена није урадила, али и низа ствар-
них личности који су обележиле историју и дух Београда- казала је Весна 
Дедић, књижевница и новинарка.

Осим узбудљиве љубавне приче у роману се читаоцима дочарава и 
атмосфера Београда током првих деценија 20. века, са ноћним баровима, 
фризерским и модним салонима и игранкама са џез музиком.

- Београд је почетком 20. века био господски град, а живот у њему 
представља део српске историје. Као и данас све је исто јер сви долазе да 
би се забавили на београдским сплавовима и у клубовима и тада је српска 
престоница била центар забаве и дружења. Тај миље Београд сврстава у 
најзабавније градове у овом делу Европе - тврди Весна.

За разлику од других романа “Не гледај преко рамена” добио је и му-
зички спот.

- Мој друг Сергеј Ћетковић написао је три песме које прате радњу у 

роману, а извођачи су Саша Матић, Сергеј Ћетковић и Ацо Пејовић - каза-
ла је Дедићка. 

Она је на књижевној вечери у Кладову причала и на тему мушко-жен-
ских односа и истакла је да своје романе пише са пуно љубави. Пошто је 99 
одсто читалаца њених дела из редова женске популације, дамама је наме-
нила 10 романа. Осим писања, ове године снимила је и 17. сезону култне 
емисије “Балканском улицом”. 

Дружење са књижевницом и новинарком Кладовљанима је омо-
гућио Центар за културу. М.Р.
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„ВИВАК-2015“ОЧАРАО ПуБЛИКу 
СВОЈИМ НАСТуПОМ

ВЕСТИ
На „Мокрањчевим данима“ и неготински хорови

Одржан Дан поља кукуруза у Рткову

Обележено 100 година од пробоја Солунског фронта

ЖуТО ЗЛАТО 
КЉуЧКЕ НИЗИЈЕ

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ И 
ЦВЕЋЕ НА СПОМЕНИК 

НАСТРАДАЛИМА

НЕГОТИН - Да се по јутру дан познаје показао је на овогодишњим 53. 
„Мокрањчевим данима“ у Неготину и наступ најмлађег неготинског хора, 
Хора „Вивак-2015“, који је напросто очарао публику својим разноврсним 
репертоаром, али и озбиљношћу својих чланова. Названи по истоименом 
Мокрањчевом делу за двогласни дечји хор по стиховима Јована Јовано-
вића Змаја, „Вивак-2015“ трећи пут заредом наступа на Фестивалу. И као 
што стручан музички израз vivo-vivace означава живо-живахно, тако ова 
деца уносе у свој наступ живот, радост, светлост и топлину.

- Веома сам узбуђена овим јавним наступом. Велика је част и задо-
вољство да већ трећу годину заредом наступамо на „Мокрањчевим дани-
ма“. Да смо на правом путу, потврдиле су и речи овогодишњег беседника 
на отварању фестивала, балерине Аје Јунг. Причу о Мокрањцу хор „Вивак“ 
проноси својим гостовањима већ три године наступима у Бугарској, Руму-
нији, Аустрији– каже Драгана Мариновић Симоновић.

„Вивак-2015“ наступио је са солистом Дамјаном Добрићем, али и уз 
музичку пратњу професора и ученика ове школе Њихов наступ на „Мокран-
чевим данима“ у оквиру програма „Класика у 11“ обогатили су професори 
Миља Виденовић (клавир), Предраг Тасић (труба), Душан Ђорђевић (хар-
моника), Валентина Димитријевић (флаута), Весна Гарабантин (виолонче-
ло), Владимир Васиљевић (кларинет), као и ученици Давид Сурдановић на 
труби и Анита Добрић на виолини.

На овогодишњем фестивалу представиће се и Хор основне музич-
ке школе „Стеван Мокрањац“ који уз корепетицију Кристине Ђукић на кла-

БОР - У Бору је 15. септембра обележена годишњица од пробоја Со-
лунског фронта и Дан организације резервних војних старешина и тим по-
водом су представници локалне самоуправе и организације положили 
венце и цвеће на спомен обележје српским и француским родољубима 
погинулим у Балканским ратовима и Првом светском рату.

 - Обележавамо годишњицу пробоја Солунског фронта и 99 годи-
на Организације резервних војних старешина. Могу да кажем да је ово ју-
биларна година с обзиром да је након пробоја солунског фронта завршен 
Први светски рат. Учествовале су прва и друга армија наше војске, осло-
бодили су 20. октобра Бор и 11. новембра је Немачка капитулирала, тада 
је и завршен Први светски рат. Жртве су огромне. Страдало је 20 милиона 
људи, од чега 1,34 милиона Срба. Страдали су и људи из борске општине. 
Настрадало је преко 330 људи . У борском руднику је радило 1000 људи 
дневно. Морам да нагласим да је 15. септембра 1919 године формирано и 
прво Удружење официра и ратника балканских и Првог светског рата, које 
је 1956. године променило назив у Организацију резервних војних старе-
шина – казао је Момчило Радосављевић, председник Организације резерв-
них војних старешина.

Саша Младеновић, помоћник градоначелника града Бора нагласио 
је да се обележава значајан датум наше историје.

 – Српска војкса је успела да се пробије и порази значајно јачег не-
пријатеља, Немачку, Аустроугарску и Бугарску. Остварујући победу, успе-
ла је да прокрчи пут према својој домовини тако да морамо да поштујемо 
данашњи дан и да се сећамо и убудуће борбе наших предака који су из-
војевали победу над значајно јачим непријатељем – казао је Младеновић.

 Д.К.

КЛАДОВО - На огледном имању пољопривредног произвођача Ни-
коле Вербункића у Рткову , одржан је Дан поља посвећен хибридима куку-
руза. Око 80 домаћина из насеља у Кључкој низији , са њима био је и Мили-
сав Ратопекић, председник општине Кладово, сазнали су колики су приноси 
20 врста хибрида семенске куће “Синџента” на два хектара површине.

Најбољи род имао је хибрид НК “Пако” 12,3 тоне по хектару, док је 
просечни принос на огледној парцели више од 11,5 тона зрна кукуруза.

- Зрно је добро наливено, одличног је квалитета, влажности око 14 
процента и то је идеална влага за бербу кукуруза у зрну, као и за скла-
диштење у амбарима- казао је Никола Вербункић, домаћин који обрађује 
550 хектара ораница од тога је 70 под кукурузом.

Дугогодишњим искуством у производњи семена и средстава за за-
штиту биља, Синџента је стекла богато искуство које произвођачима гаран-
тује високе приносе, а то омогућава повратак уложеног у производњу и до-
бру зараду чуло се на Дану поља кукуруза одржаном у Рткову.

- Ова година била је веома повољна за синџента хибриде, који и на 
песковитом терену дају одличан род који доноси профит пољопривредним 
произвођачима - истакао је Владимир Рајковић, стручни сарадник Синџен-
та Агро доо. М.Р.

виру успешно води Александра Ђукић. Ту је и наступ хора Основне школе 
„Вук Караџић“ под управом Тање Милосављевић. 

Неготински хористи из Хора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“, 
Хора Цркве Свете Тројице и новоформираног Неготинског певачког 
друштва „Мокрањац“ увеличали су и церемонију свечаног отварања 53. 
„Мокрањчевих дана“, а у завршници фестивала очекује се да данас наступе 
и овдашњи дечји хорови који ће са Хором и симфонијским оркестром РТС, 
под управом Бојана Суђића, извести Орфову „Carminu buranu“.

 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”.


