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слени у ‘’Текијанкином’’ маркету у улици Цара Душана 31 у Књажевцу обележили 
су свој први рођендан. 

Први рођендан запослени у овом маркету обележили су великом славље-
ничком тортом, поделивши задовољство прве успешне године пословања са куп-
цима, за које су припремили и бројне акције.

Маркет Текијанке у улици Цара Душана 31 изузетно је добро опремљен, а 
приступачне цене, широк асортиман робе и љубазно особље, према оцени купа-
ца, највећа су предност ове породичне компаније.
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НЕ ПОДРЖАВАЈУ СЕ ПРЕДЛОЗИ ОПОЗИЦИЈЕ

УСВОЈЕН ПЕТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Марица Димитријевић, одборница са листе „Победа за наш град – Др Ненад Ристовић“ у Скупштини града Зајечара за „Тимочке“

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

У раду Скупштине града Зајечара нема конструктивних дијалога, не подржа-
вају се предлози опозиције и ако су они у интересу грађана, што никако није за по-
хвалу. Мишљења сам да је највећи приоритет смањити одлив становништа, јер 
се људи масовно исељавају и град рапидно празни. Треба радити више на 
отварању нових радних места, наравно уз све могуће олакшице и суб-
венције, које би омогућиле да се помогне развој мале привреде, нагла-
сила је у интервјуу за недељник „Тимочке“ Марица Димитријевић, 
одборница са листе „Победа за наш град – Др Ненад Ристовић“ у 
Скупштини града Зајечара.

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

- За рад Скупштине града Зајечара дала бих оцену два, јер 
нема конструктивних дијалога. Морам да истакнем да се не под-
ржавају предлози опозиције и ако су они у интересу грађана. На 
постављена одборничка питања, недобијају се одговори од над-
лежних коме су упућена. Са друге стране одборници владајуће 
коалиције не узимају активно учешће у парламенту. На крају се 
све своди на дизање руку „За“ или „Против“.

На који начин комуницирате са грађанима-би-
рачима?

- Са грађанима комуницирам свакодневно. Пи-
там их за мишљења и сугестије о тренутном стању у 
коме се налази Зајечар, јер је њихов став најбитнији. 
Комуницирамо и посредством рада месних заједни-
ца, као и учешћем у ангажовању рада кроз невлади-
не организације.

Да ли сте члан неког радног тела у СГ Заје-
чара и да ли се уважавају ставови тих радних 
тела? 

- Да, члан сам комисије за Друштвене делатности. Морам да нагласим да ко-
мисија не уважава моје предлоге, а ја лично уважавам све оне предлоге за које сма-
трам да ће се спроводити у интересу града и грађана.

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

-Наравно, увек пре сваке седнице настојим да добро проучим материјал 

како би у потпуности била припремљена за све оно о чему ће се дискутовати. 
Скупштински материјал добијамо на време и редовно се припремам за седнице 
Скупштине града Зајечара. За реч се јављам често, када сматрам да је то неопходно.

Каква је ваша сарадња са председником Скупштине града Зајечара, 
његовим замеником, секретаром скупштине...?

- Мислим да је сарадња задовољавајућа, како са председником 
Скупштине града, тако и са његовим замеником и секретаром СГ Зајеча-

ра. Сматрам да имамо коректан однос и да сарађујемо.
Каква је по Вашем мишљењу сарадња између одборника по-

зиције и опозиције?
- Што се тиче односа између одборника позиције и опозиције ту 

нема конструктивне сарадње јер одборници опозиције не износе своје 
ставове о било којим питањима који су на дневном реду седница. Сма-
трам да је јако важно да се сугестије и предлози опозиције нису усвоји-
ли а тичу се тога да се редовно исплаћују средства за превоз радника, 
тако да су тужбе за превоз преоптеретиле буџет општине и много пара 

је отишло на таксе и камате.
Шта су приоритети у развоју града Зајечара?

- Мишљења сам да је највећи приоритет смањи-
ти одлив становништа, јер се људи масовно исељавају и 
град рапидно празни. Треба радити више на отварању 
нових радних места, наравно уз све могуће олакши-
це, субвенције, које би омогућиле да се помогне раз-
вој мале привреде. Важно је да се укључи град и зајед-
но са школском управом, ради на очувању одељења, 
а не затварању у средњим школама и дати приоритет 
средњој школи коју деца, будући средњошколци желе 
да похађају. Ове године 30 ученика из Зајечара мора-
ло је да упише средњу школу у градовима у околини, а 

сви знамо колики су данас трошкови и који је то удар на кућни буџет. Ове године 
2018/2019 у граду Зајечару укинута су два одељења, за која су ђаци имали интере-
совања приликом уписа. 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.“

КЊАЖЕВАЦ - На седници Скупштине општине Књажевац усвојен је пети по 
реду ребаланс буџета за 2018. годину. У општинској каси сада је 40 милиона више. 
Како је образложио Милан Ђокић, председник општине, новац, обезбеђен кроз раз-
личите пројекте, сарадњом са министарствима Владе Србије, Европском унијом, 
бољом наплатом еколошкох такси, биће искоришћен за важне пројекте у граду, со-
лидарност са социјално – угроженим грађанима, стварање бољих услова у школа-
ма, предузећима, установама и месним заједницама. 

Општина Књажевац проналази изворе финансирања за многе пројекте из 
других средстава, а не само из локалног буџета, казао је председник Општине Ми-
лан Ђокић, образлажући на седници локалног парламента измену у општинској 
каси.

- Средства буџета повећана су на 1.108.680.000 динара. Повећање за 40 ми-
лиона динара је из три извора. Први је на конто већег остварења такси за заштиту 
животне средине у износу од 18. 184.801 динар. Следећа позиција је 13. 923.951 ду-
нара, што су трансфери другог нивоа власти. Од Министарства рударства и енер-
гетике добили смо 12.876.751 динара за повећење енергетске ефикасности зграде 
Општинске управе, за израду термо изолације фасаде, замену столарије, рекон-
струкцију крова, поправку вентила, чиме ће се смањити трошкови за грејање у на-
редним годинама - казао је Ђокић. 

 Уређење Гургусовачке куле и тренинг старт ап ценатар у Ргошту, суфинан-
сирраће се кроз заједнички пројекат са програмом ЕУ ПРО, рекао је председник. 

- Близу осам милиона динара је донација од програма ЕУ ПРО, који се финан-
сира средствима ЕУ и швајцарског СДЦ-а. То су пројекат поплочавања Гургусоавчке 
куле, чиме ћемо тај простор учинити још лепшим и надам се да ће га Књажевчани ко-
ристити у још већем обиму и пројекат израде пројектно – техничке документације за 
тренинг старт ап ценатар у Ргошту. Планирамо да ту лоцирамо најмодернију опре-

му на којој ће наши људи моћи да науче шта од свог воћа и поврћа могу да напре-
ве осим традицоналних производа – нагласио је први човек књажевачке општине.

Део новца отићи ће основним и средњим школама за опрему и учила, те за 
уређење спортске хале ‘’Каплар’’. 

- Средства ћемо распоредити и основним и средњим школама, пре свега Ос-
новној школи ‘’Каплар’’ за реконструкцију пода и расвете у спортској хали. Основ-
не школе ‘’Дубрава’’ и ‘’Вук Караџић’’ добиће по 500.000 динара за набавку учила и 
опреме која им је потребна, по милион динара добиће средње школе, а Основна 
школа ‘’Младост’’ 200.000 динара - додао је Ђокић. 

Ребалансом буџета није заборављена ни солидарност са социјално угро-
женим грађанима, а куповином два теренска возила помоћи ће се и Здравстве-
ном центру.

- Центру за социјални рад распоређујемо 1.430.000 динара. Пред нама је 
зима, нема сезонских послова, повећани су трошови грејања и наши социјално 
угрожени грађани имају већу потребу за накнадом за једнократне помоћи и набав-
ку огревног материјала. Хоћемо да купимо две Ладе Ниве, да их ставимо на распо-
лагање Здравственом центру, који је у проблему и не може, због недостатка возила, 
да пружи адекватну здравствену заштиту мештанима – нагласио је Ђокић.

Првог човека књажевачке општине не радује што ће се због непоштовања 
рокова од стране изабраног извођача, по свему судећи морати да одустане од 
најважнијег овогодишњем ројекта - доградње вртића ‘’Црвенкапа’’: 

- Уштедели смо 4.000.000 динара код јавне набавке за пројекат доградње 
‘’Црвенкапе’’. Не радује ме што смо уштедели, јер смо добили извођача који страш-
но касни са почетком радова. Рокови истичу. Требало је да ради по принципу ‘’кључ 
у руке’’ и ми ћемо чекати да истекне законски рок и добиће казнене консеквенце 
које су предвиђене законом - изричит је Милан Ђокић. 

Изменама и допунама буџета стварају се могућности да се наредних месец 
дана искористи за још неке активности у месним заједницама, установама и пре-
дузећима, рекао је Милан Ђокић, нагласивши на крају да је од укупно 10 пројеката 
који ће се у Зајечарском округу финансирати средствима Европске уније кроз нови 
ИПА програм прекограничне сарадње, чак пет из општине Књажевац.

 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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Александар Миликић, градоначелник града Бора за „Тимочке“

У Мајданпеку почетком недеље одржана још једна седница Општинског већа

БУДУЋНОСТ СУ МЛАДИ И ДЕЦА

КРАЋЕ РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

БОР - Будућност су млади и деца зато и највише улажемо у школе и вртиће. 
Циљ нам је да млади имају услова за адекватно школовање, могућност да се раз-
вијају и сутрадан буду успешни људи. У протеклих годину дана највише новца је из-
двојено управо за основно, средњошколско и предшколско образовање, као што 
смо доста издвојили и за популациону политику. Стварамо услове да школе буду 
боље, ширимо капацитете када је реч о Предшколској установи „Бамби“ и отварамо 
нови вртић, радимо реконструкцију школских објеката у целини, радимо на томе да 
деца имају бесплатне уџбенике од првог до четвртог разреда основне школе, 
наредне године ћемо зановити клупе и столице у школама за све ђаке, по-
бољшати енергетску ефикасност, уредити учионице, како бисмо 2020. го-
дине обезбедили бесплатне уџбенике и за ученике од петог до осмог раз-
реда. Мислим да смо на добром путу када је школство у питању– изјавио је 
за недељник „Тимочке“ Александар Миликић, градоначелник града Бора. 

Он је нагласио да су грађевински радови на уређењу објекта у на-
сељу Нови градски центар, где ће бити отворено ново обда-
ниште готови и да је преостало опремање вртића намештајем 
и неопходним реквизитима.

-У новом обданишту у насељу НГЦ биће смештено 120 
детета у пет васпитних група и биће отворена једна развој-
на група. Постоји потреба и има простора за формирање и 
шесте групе што ћемо сагледати наредне године јер то даје 
простора да се прими одређен број деце преко планира-
них 120, што ће свакако још више смањити листу чекања 
–казао је Миликић.

Први човек града Бора је нагласио да ће под-
ржати сваки предлог око упошљавања неопходног 
стручног кадра када је реч о потребама рада са децом 
која бораве у вртићима.

-Подржаћу сваки предлог јер су нам деца најбит-
нија и ако Влада Србије дозволи наравно да ћемо запосли-
ти још радника одговарајуће струке уколико за тим постоји потреба за адекватније 
услове и бољи рад са малишанима, што је и наш циљ – додао је наш саговорник. 

Градоначелник је истакао да је једино валидна оцена стручњака о томе по-
стоји ли могућност да се у објекту Мулен ружа гради ново обданиште.

- Када је реч о Мулен ружу, локација је интересантна и то се сви слажемо, а 
да ли одговара условима за отварање обданишта коначну реч даће грађевински 
инжењери, урбанисти, планери, и нећемо о томе закључивати на основу неких не-
проверених чињеница. Стручњаци ће након обиласка терена дати стручне проце-
не и тада ће се утврдити да ли тај објекат одговара за отварање вртића. Урадиће се 
студија изводљивости након чега ћемо имати комплетнију слику о томе да ли је то 

могуће планирати у том објекту или на неком другом месту. Реално је да морамо 
да се бавимо проширењем капацитета установе. Мислим да је неопходно да у на-
редном периоду створимо климу да се као и у великим градовима Београду, Нишу, 
Новом Саду, па и у Крушевцу, Краљеву, крене са идејом партнерства или јавно при-
ватног партнерства па да се између осталог формирају групе или обданишта на ни-
воу јавно приватног партнерства. То је много јефтиније за град, а са друге стране 
даје се простор за развој привреде и бизниса. Како се сада ради, повећава се број 
запослених у јавном сектору, као град преузимамо директно притисак на буџет, а 

кроз јавно приватно партнерство, које функионише у многим местима широм 
Србије, ћемо преузети неке обавезе али не у тој мери као када сами отварамо 
обданишта. Врло брзо ћемо о томе и дискутовати јавно у 2019. години и по-
кушати да на најбољи начин решимо проблем са недостатком места у обда-
ништима за потребе смештаја деце – казао је Миликић. 

Он је нагласио да је неопходно размотрити на који начин и под 
којим условима услуге пружа Предшколска установа „Бамби“.

-Установа добро ради и јако је битно да заиста не по-
стоји никакав проблем у функционисању и контроли. Са друге 

стране треба озбиљније сагледати услове под којима се при-
мају деца у вртићу. Има великог броја родитеља који нису 

радно ангажовани а деца су им у обдаништима, што је до-
бро због социјализације деце, али са друге стране има и 

родитеља који су у радном односу а немају места за децу 
у вртићима. Ту треба поставити баланс и трајно решити 

питање како да се на прави начин изађе у сусрет сви-
ма, како да се сачини листа чекања, на који начин и по 
ком редоследу да се примају деца у обдаништима, и 

мислим да установа треба озбиљније да се позаба-
ви тим питањем – тврди Миликић. 

Он истиче да је неопходна реаорганизација 
послова и обавеза у целокупном јавном сектору.

- Неопходно је да се систем покрене, да схватимо да је град у сваком 
тренутку ту за предшколску установу али и да установа мора сама да се реорга-
низује и да неке ствари које су неопходне а тичу се и самих финансија сама покре-
не и постави на ниво функционалности иако понављам, ПУ добро функционише. 
Мислим на уређење инфраструктурних објеката и на све оно што би можда треба-
ла установа да ради самостално. Комплетан јавни сектор и установе у граду су не-

како дитректно наслоњени на градски буџет и мислим да је потребно унети једну 
озбиљну промену а то је да свако од њих треба бити независтан у свом раду. Тражи-
мо одговорно функционисање свих установа и јавних предузећа а то значи да сами 
морају да почну да размишљају тржишно а онда и функционално – истиче Миликић.

 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“.

МАЈДАНПЕК - На овонедељној седници Општинског већа у Мајданпеку ут-
врђен је Нацрт одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 
објеката, по којем ће угоститељски објекти током радне недеље радити најдуже до 
поноћи. Викендом они ће моћи да раде до један сат после поноћи, а током нового-
дишњих празника до четири сата,

Истовремено, утврђена су и ограничења у погледу буке, а током дискусије 
је наглашено да се мора водити рачуна и о интересима станара у непосредној бли-
зини тих објеката.

На овој седници одлучено је да се за потребе измештања одељка библиоте-
ке у Доњем МИлановцу, прихвати понуда “Аррива Литаса” и преузме пословни про-
стор у којем је садашња аутобуска станица укупне површине 106 квадратних мета-
ра по цени нешто мањој од пет милиона динара. Аутобуска станица би требало да 
буде измештена на локацију која је до сада служила као паркинг за аутобусе, а која 
ће омогућити да аутобуси не улазе у део града уз саму пешачку зону.

Поред тога, утврђен је текст огласа за прикупљање понуда за прибављање 
одговарајућих непокретности, конкретно, објекта за пружање услуга социјалне 
заштите за смештај одраслих и старих лица у Доњем МИлановцу. Како се наводи 
објекат би требало да буде површине 500-600 квадратних метара са припадајућом 
земљишном површином и пратећом инфраструктуром. И.Ћ.

У ПУ „БАМБИ“ БОРАВИ 1036 ДЕТЕТА
Према подацима Предшколске установе „Бамби“ број јаслених група у овој уста-

нови је од 2012 до 2016 године био 11 да би у радној 2016/2017 као и у 2017/2018 био 
повећан на 12 јаслених група. Број деце која су смештена у јасленим групама у 
Предшколској установи мењао се годинама уназад. Тако је у радној 2012/2013. годи-
ни било 167 детета, 2013/2014. 170, 2014/2015. 166, 2015/2016. 186, 2016/2017. 191 и 
2017/2018. 200 малишана. Када је реч о броју васпитних група у којој бораве мали-
шани узраста од три до 5,5 година од 2012 до 2016 је било 22 група а 2016/2017. 23 
група а 2017/2018. 22 групе. Број деце у васпитним групама је радне 2012/2013. го-
дине био 486, 2013/2014. 535, 2014/2015. 528, 2015/2016 521, 2016/2017. 531, и 
2017/2018. 545 детета. Број група припремно предшколског програма (ППП) у цело-
дневном боравку је шест и тај број није мењан од 2012 године. Број деце у ППП у це-
лодневном боравку је у 2012/2013. години био 160, 2013/2014. 149, 2014/2015. 156, 
2015/2016. 155, 2016/2017. 170, 2017/2018. 159. Од 2012. до 2018. године било је осам 
ППП група у полудневном боравку осим 2016/2017. године када је било пет ових гру-
па. ППП у полудневном боравку похађало је 2012/2013. 144 детета, 2013/2014. 152, 
2014/2015 160, 2015/2016. 123, 2016/2017. 104 и 2017/2018. 132 детета. Статистика 
узакује да је у 2012/2013. години било укупно 47 група и 957 детета, 2013/2014 47 гру-
па и 1006 детета, 2014/2015. 47 група и 1013 малишана, 2015/2016. исто 47 група а 
985 детета, 2016/2017 46 група и 996 малишана и 2017/2018. 48 група и 1036 детета. 
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КРЕЋЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ

Министарка Зорана Михајловић најавила капиталне инвестиције у општини Кладово

КЛАДОВО - У ХЕПС “Ђердап 1” потпредседница Владе и министарка 
саобраћаја грађевинарства и инфраструктуре Зорана Михајловић најавила 
је почетак радова на ревитализацији бродских преводница на српској стра-
ни обе Ђердапске хидроцентрале. За инвестициона улагања у речну транс-
портну инфраструктуру у 2019. години Влада Србије је определила 200 ми-
лиона евра, а половина тог новца обезбеђена је потписивањем уговора са 
Европском инвестиционом банком јер ће се из дела тог финансијског аран-
жмана финансирати поменути радови. Комплексан посао почеће у септем-
бру 2019. и трајаће годину дана.

- Пре неколико дана смо потписали уговор са Европском инвестици-
оном банком вредан 100 милиона евра који се односи на рехабилитацију 
преводнице Ђердапа 1 и Ђердапа 2, чија је укупна вредност око 55 мили-
она евра, као и за вађење немачке флоте из Дунава како би пловидба мог-
ла безбедно да се одвија. То је један од разлога зашто смо заједно са ЕПС 
и Министарством енергетике радили заједно на овом пројекту- нагласила 
је Михајловићева.

Бродска преводница у хидроелектрани Ђердап 1 у функцији је од 
1970. године и после безмало пола века рада време је за њену обнову. 

- Њена опрема је на издисају, због чега је потребан капиталан ре-
монт и ревитализација. Радови почињу у септембру 2019. и трајаће годину 
дана, до половине септембра 2020, а вредност инвестиције је 28,5 милиона 
евра - казао је Драган Максимовић, директор наше највеће хидроцентрале.

Са члановима Привременог органа општине Кладово министарка 
Михајловић обишла је остатке моста на државном путу ИБ реда Кладово- 
Неготин који је код насеља Милутиновац срушен у септембарским попла-
вама 2014. године. Изградња новог почеће на пролеће када креће и реха-
билитација дела деонице од Кладова до Брзе Паланке укупне дужине 23,5 
километара. У разговору са руководством те подунавске општине мини-
старка је нагласила да ће у наредне две године бити рехабилитован и пут 
Другог А реда Кладово - Милутиновац дужине 29,5 километара, тако да ће 
у општини Кладово у саобраћајну инфраструктуру бити уложено око 150 
милиона динара. 

Реч је о инфраструктурним пројекатима који ће унапредити квалитет 
живота грађана те подунавске општине, истакла је министарка Михајловић.

- Кладово има огроман потенцијал, тако да је улагање у инфраструк-
туру услов за то. Зато је за етно-село Текија формирано координационо 
тело на нивоу владе, које ће се бавити тим пројектом, а у којем седи неко-
лико министара. Разговараћемо и о рехабилитацији Ђердапске магистра-
ле која је важна за туризам. Око 150 милиона динара уложено је само у ре-
довно одржавање путева у Кладову, а око две милијарде динара у целом 
Борском округу - рекла је Михајловић.

Члан Привременог органа општине Кладово Саша Николић је изра-
зио наду да ће радови на изградњи новог моста у Милутиновцу почети у 
марту или у априлу и да ће бити завршени до краја 2019. године.

- План је и да се у 2019. години на путу кроз Доњи Кључ од Кладова 
до Милутиновца најпре обнови деоница укупне дужине 10 километара, а 
компетан посао, односно асфалтирање преосталих 19,5 километара зав-
ршиће се у 2020. години, предвиђено је динамиком радова - закључио је 
Саша Николић, након састанка са потпредседницом Владе и министарком 
Зораном Михајловић.

 М.Р.
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ЧАРОБНЕ ПОЛИЦЕ БИБИ СЛИКОВЧИЦЕ

НЕГОТИНКЕ ЗАУЗЕЛЕ 
ЧЕТВРТО МЕСТО

СМЕШНА БАЈКА ОДУШЕВИЛА 
БЕОГРАДСКУ ПУБЛИКУ

У Неготину одржано Државно првенство Ц програма у женској 
спортској гимнастици

Представа настала пре непуних годину дана

КЊАЖЕВАЦ - Представом ‘’Каламандарија’’, премијеним извођењем хим-
не, уручењем награда за најбоља књижевна, ликовна, драмска остварења, са бли-
зу две стотине деце на сцени и пред препуном салом гледалаца, Народна библиоте-
ка ‘’Његош’’ организовала је финале Манифестације дечјег стваралаштва ‘’Чаробне 
полице Биби Слоковчице’’, у којој су, како се чуло, за разлику од других места, деца 
у главној улози. 

- У септембру смо већ видели да је број деце за 50 одсто већи него претход-
не године. Сваке године имамо једну нову радионицу: књижевне, ликовне, драм-
ске, музичке, нонарску, која је посебна, у њој учествују девојке које извештавају о 
ономе што се на Манифестацији дешава - казала је Владана Стојадиновић, дирек-
торка Библиотеке.

Премијера ‘’Каламандарије’’, коју је, на стихове Чика Јове Змаја, написао и ре-

БОР - Драмски студио за децу Установе „Центар за културу општине Бор“ го-
стовао је у београдском позоришту “Дадов” и одушевио поклонике сценске уметно-
сти главног града. Талентовани млади глумци представили су се београдској публи-
ци комадом „Смешна бајка“. Био је то први наступ једне борске позоришне трупе у 
историји града бакра у престоничком позоришту. Смешна бајка добро је загрејала 
дланове публике у препуној сали “Дадова”, а добар глас врло брзо је измамио сим-
патије посетилаца али и руководства најстаријег омладинског позоришта у Србији. 
Сем сценског наступа, присутни су били одушевљени и раскошним костимима. У пу-
блици је био и велики број људи пореклом из Бора, који нису крили одушевљење 
и понос због одличног наступа талентованих глумаца на даскама које живот значе.

 Као увертира запаженом наступу борске позоришне трупе била је посе-
та Позоришту на Теразијама и Народном позоришту. Полазнике Драмског студија 
угостили су познати глумац Владан Савић, директор Балета Константин Костјуков и 
продуцент Балета Гојко Давидовић. У друштву великана, којима изражавамо неиз-
мерну захвалност, имали су прилику да прошетају холом националног театра, виде 
малу и велику сцену, пробу балетских играча, хорску салу, као и радионице за из-
раду костима и обуће, у којима наступају прваци српског глумишта. За све њих ово 
је била прва посета најпопуларнијим театрима у Србији, а за неке од најмлађих и 
први одлазак у Београд. 

Представа Смешна бајка настала је пре непуних годину дана. У представи 
Смешна бајка наступа петнаесторо глумаца. 

Прво наредно представљање борска публика може да очекује уочи Нове го-
дине. Биће то наступ најмлађе групе с представом Потрага за Деда Мразом.

Текст и фото: Установа „Центар за културу” Бор

 НЕГОТИН - Гимнастички клуб „Хајдук Вељко“, који ове године обе-
лежава пету годишњицу свог постојања, а захваљујући резултатима својих 
чланова спада у ред трофејнијих, био је домаћин финала Државног првен-
ства Ц програма у женској спортској гимнастици. 

Ово престижно такмичење окупило је више од стотину такмичарки 
из целе Србије, чланица 14 гимнастичких клубова.

Неготинским гимнастичаркама: Марти Ђурковић, Јелени Илић, Мили 
Фрунзареловић, Нини Симоновски, Нађи Панчић и Дуњи Пејић у укупном 
пласману припало је четврто место, док су прва три освојили Гимнастички 
клуб Београд, ГК „Диф“, такође из престонице и ГК из Руме.

 -Наше такмичарке су имале одличан наступ, дале су свој максимум 
и заиста показале одличан, добро увежбан програм. Чини ми се да овога 
пута срећа просто није била на нашој страни. Ситне грешке, али и изузет-
но јака конкуренција пресудиле су на крају. Задовољни смо постигнутим 
резултатом и драго ми је што су деца била максимално мотивисана, с об-
зиром да су се надметала на домаћем терену, пред својом публиком, а то 
није лако - истиче Ана Ранђеловић, уз Милана Станковића тренер неготин-
ских гимнастичарки.

Иначе, ово првенство организовао је Гимнастички савез Србије и ГК 
„Хајдук Вељко“ из Неготина. С.М.Ј.

жирао Владимир Андрић, мамила је малишане у публици да учествују у једном вели-
ком шареном циркусу, а глимце да дају све од себе да буду као одрасли и још мало 
бољи. Милош Милетић и Милица Јеленковић добили су прве награде за најлепша 
књижевна остварења. Чаробне полице добиле су ове године своју химну, која ће 
се, сасвим сигурно, завући не смо у уши, већ и у срца будућих учесника Манифеста-
ције. Ауторска права са тимом музичке радионице задржава, на текст Бранка Сте-
вановића, Владислав Допуђа.

- Деца се играју када стварају и то треба да раде и одрасли. То је добар при-
ступ стваралачком раду. Од деце увек може нето да се научи, да се њихова енер-
гија искористи - сматра Допуђа.

Признање ‘’Књажевачко златно руно’’, које се сваке године додељује ауто-
рима који доприносе стваралаштву за децу, ове 2018. понео је песник Бранко Сте-
вановић.

- Мислим да је ово преломна, трећа година, када треба да покажемо да ли 
смо били у праву када смо предложили нешто овако. Оно што се догодило ове годи-
не показује нам да смо у потпуности били у праву. Пустили смо да деца буду у глав-
ној улози, да одаберу оно чиме ће се бавити, направили смо радионице у којима су 
учествовале деца од вртића, па све до гимназијалаца - рекао је овај песник за децу. 

Да је нема требало би је измислити, јединствен је став који о Манифеста-
цији имају Душан Ђурђев, први човек Змајевих дечијих игара у Новом Саду и спи-
сатељица Јасминка Петровић.

Треба још рећи да је Биби Сликовчица велику галерију Дома културе испу-
нила десетинама слика, цртежа и колажа, које су њени вредни и радни сликари и 
цртачи створили у својим вртићима и на радионицама, којима је ове, као и прет-
ходне две године, руководио Раде Ристић. 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.“

Трећа манифестација дечјег стваралаштва
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Васпитачице Предшколске установе “Бамби” говоре за “Тимочке”

ВАСПИТАЧИ НИСУ СВЕМОЋНИ
БОР - Родитељи врло често превише очекују од васпи-

тача, а да притом често заборављају да они воде бригу о њи-
ховом детету и још двадесетак детета у групи. Које су обавезе 
васпитача, како се организује образовно-васпитни рад, шта је 
донела инклузија, који су проблеми са којима се суочавају вас-
питачи, какви су односи са родитељима и о многим другим пи-
тањима разговарали смо са васпитачима Предшколске устано-
ве (ПУ) „Бамби“ у Бору.

Маја Радисављевић, 
васпитач средње васпитне 
групе у обданишту „Бошко 
Буха“ сматра да запослени 
у Установи имају обавезу да 
својим радом и укупним по-
нашањем допринесу оства-
ривању општих и посебних 
циљева у васпитно-обра-
зовном раду са децом, по-
дизању угледа установе и 
развијању позитивне атмос-
фере која утиче на што бољи 
боравак деце.

-Од личности васпи-
тача највише зависи спонтаност и прилагодљивост ритма 
живљења у групи. Он на првом месту воли децу и ствара пози-
тивне услове за њихов пријатан боравак. Васпитачи углавном 
имају изграђен став према одређеним облицима понашања, 
тако да су спремни да прихвате свако дете и имају разумевање 
за њихове поступке. Васпитачи су дужни да поштују и поспе-
шују професионалне и међуљудске односе, тако да целокуп-
но особље представља средину у којој се свако дете осећа си-
гурно,али и самостално. Васпитач је тај који је већини деце 
идол и чији модел понашања они прихватају, зато је улога ва-
спитача веома важна. То се посебно односи на децу која нису 
спремна на социјалне контакте са вршњацима из разлога што 
немају браћу или сестре, нису ступали у контакт са другом де-
цом или су одрастали уз баке и деке. Сарадња са родитељима 
је један од приоритетних задатака. Родитељи на разне начи-
не учествују у раду. Поред свакодневног информисања роди-
теља, одржавају се родитељски састанци, као и креативне и 
едукативне радионице. Не постоји ништа што је вредније од 
срећног и насмејаног детета. У мојој групи постоје два детета 
која имају потешкоће у развоју. Њихово укључивање у групу са 
осталом децом им је допринело бољи напредак у развоју. Та-
кође,од ове године, град је почео да финансира услугу персо-
налног асистента, који борави и брине о детету док је код нас. 
Он је од великог значаја, јер олакшава рад васпитачу током ре-
ализације свакодневних активности у групи. Позив васпитача 
подразумева и да се он стално усавршава. Није пресудно само 

имати знање,већ је важно 
умети пренети знање на 
нове генерације које до-
лазе. Технолошки напре-
дак утиче на децу, тако да 
су деца анксиозна, слабије 
говоре, потребна им је 
подршка у соцјализацији 
-сматра Маја.

Јелена Манчић и Вес-
на Стојановски,васпитачи 
старије васпитне групе у 
обданишту „Бамби“ саглас-

не су да је нега,брига и ва-
спитно-образовни рад са 
децом приоритет, али ис-
тичу да постоје и ствари 
које „коче“ те активности.

-Имамо превише 
обавеза, нарочито око до-
кументације, радних књи-
га, извештаја, што нас, на-
жалост све више удаљава 
од оног што је примарно, 
а то је да испунимо дечја 
очекивања,жеље и инте-
ресовања. Групе су прекобројне, што додатно отежава рад ва-
спитача. Али се руководство Установа, као и запослени труде 
да испоштују све стандарде и прописе. Сарадња са родитељи-
ма је на високом нивоу, а већина њих и показује прилично ин-
тересовање за све оно што радимо са децом у вртићу. Сарадња 
и са директором и стручним сарадницима је коректна, јер је-
дино тимски рад доприноси бољој реализацији постављених 
циљева. Родитељима би поручиле да не очекују само да им 
Предшколска установа васпитава дете, него да се и они по-
труде да квалитетно проводе време са својом децом. Стално 
радимо и на личном усавршавању,путем семинара, теметских 
састанака, размењујемо искуства и методе рада и унутар акти-
ва-истичу ове васпитачице.

Истог је мишљења и 
Весна Велиновски васпитач 
припремно-предшколске 
групе у матичном вртићу 
која додаје да родитељи 
много очекују од васпитача.

-Велики број роди-
теља од нас очекују чудо. 
Највећи проблем нам задаје 
што поједини родитељи 
неће да сарађују. Свесни 
смо тога у каквом време-
ну живимо, да су родитељи 

презаузети и немају много слободног времена, ми обављамо 
васпитно-образовни рад и оспособљавамо дете да буде само-
стално, али све остало полази од куће. Мишљења сам да је ин-
клузија донела само потешкоће како деци тако и васпитачима 
и родитељима. Васпитачима је цео тај процес наметнут, а да 
није до краја све спроведено и организовано на прави начин, 
како би и требало да буде. Васпитачи нису у довољној мери 
ни стручни за рад са децом с посебним потребама, а у задње 
време је све већи број такве деце. Отварање развојне групе 
у вртићу у Новом градском центру у којој ће радити стручни 
радници је права ствар и оно што нам стварно недостаје. Роди-
тељима би поручила да верују у своју децу, да им стално при-
чају и дају савете, јер најпре они требају да им дају добар при-
мер. Деца су све напреднија,дружељубива,воле вртић, само 
их треба усмерити на прави начин. Дете треба првенствено 
оспособити за живот и самостално расуђивање и сналажење. 
Да буде свесно последица свега што уради. Имам срећу да се 
бавим послом који волим. Нема лепшег осећаја од оног кад те 
деца позитивно изненаде. Успех деце која су била у мојој гру-
пи доживљавам као лични успех,јер од најранијих узраста ми 
од њих „правимо“ људе-тврди Весна. М.М.

Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из 
буџета Града Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не из-
ражавају ставове органа који је доделио средства“.

Маја Радисављевић

Јелена Манчић

Весна Велиновски

Весна Стојановски
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ОБНОВА АРТЕСКИХ 
ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА МОБИЛНОСТ

ЗА ЖРТВЕ 
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ

Саопштење за јавност Саопштење за јавност РАРИС-а

Мајданпек – Пројекат “Сигурна кућа – источна Србија”

Љиљана Радичевић, директорица Предшколске установе „Бамби“ за „Тимочке“

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ 
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

ВЕСТИ / ОГЛАС

ЗАЈЕЧАР - Грађани Зајечара, као и сви туристи, убудуће ће моћи да користе здраву 
пијаћу воду са три обновљене јавне артеске чесме у том граду – у насељима Кључ и Краље-
вица, као и са чесме Зеленгора у Хајдук Вељковој улици.

Обновљене чесме део су Пројекта реконструкције и ревитализације артеских чеса-
ма који реализују Град Зајечар, Удружење „За чесме“ и компанија HEINEKEN Србија, уз подрш-
ку Министарства заштите животне средине.

Приликом свечаности поводом првих обновљених артеских чесама, помоћник гра-
доначелника Зајечара Миодраг Станковић подсетио је на њихов значај за тај град.

„Артеске чесме су симбол Зајечара, оне су и на грбу нашег града. Обновом артеских 
чесама, заштитом воде и адекватним коришћењем тог природног ресурса, улажемо у гене-
рације које долазе. Наш став подржало је и Министарство заштите животне средине“, изја-
вио је Станковић.

Директор HEINEKEN Србија Viktor Gillhofer сматра да учешће Зајечарске пиваре у об-
нови артеских чесама представља улог за бољу будућност.

„Компанија HEINEKEN Србија посвећена је одговорном и рационалном управљању 
природним ресурсима. Наша је дужност и обавеза према локалној заједници у којој послује-
мо да кроз разне иницијативе и програме ефикасно трошимо и чувамо воду као драгоцени 
природни ресурс. Од 2008. године смањили смо потрошњу воде за више од 70 одсто, а убеђен 
сам да ћемо постићи још бољи резултат. Учествујући у овом пројекту градимо бољу будућ-
ност за Зајечар”, поручио је Gillhofer. 

За председника Удружења „За чесме“ Бобана Погарчића, овај пројекат представља 
обнову локалне традиције и наслеђа.

„Артеске чесме су део нашег локалног наслеђа. Њиховом обновом сви заједно, од 
државне и локалне управе, преко друштвено одговорне привреде и цивилног сектора, уна-
пређујемо и штитимо животну средину, и промовишемо здрав начин живота“, рекао је По-
гарчић.

Зајечар је град који има више од 40 активних јавних артеских чесама, што га чини је-
динственим у Европи и свету по богатству здравом пијаћом водом. Град Зајечар, Удружење 
„За чесме“ и компанија HEINEKEN Србија планирају да наставе с реконструкцијом и ревита-
лизацијом артеских чесама на подручју града на Тимоку.

КЛАДОВО - У Кладову је почео са радом „Информациони центар за мобил-
ност“ који ради у склопу Туристичког Инфо центра. „Информациони центар за мо-
билност“ су заједнички успоставили Туристичка организација општине Кладово и 
РАРИС.

Информациони центар за мобилност ће помоћи да се туристи и мештани у 
региону Ђердапа крећу оним видовима транспорта који имају минимални негатив-
ни утицај на животну средину.

Информациони центар за мобилност ће пружати туристима све информа-
ције везане за одрживи транспорт, укључујући редове вожње у јавном превозу, ин-
формације о превозницима, бициклизму и све друге релевантне информације ве-
зане за одрживу мобилности.

Информациони центар за мобилност је успостављен у оквиру пројекта 
Трансданубе.Пеарлс (Бисери ТрансДунава) - Мрежа за одрживи транспорт дуж Ду-
нава, који се реализује у оквиру Дунавског Програма а финансира од стране Ев-
ропске Уније. Пројекат води Аустријска агенција за заштиту животне средине, у 
њему учествује 15 организација из 9 земаља. Партнери у пројекту из Србије су РА-
РИС (Регионална агенција за развој источне Србије) и ДЦЦ (Дунавски центар за ком-
петенцију). Придружени Стратешку партнери из Србије на пројекту су: Министар-
ство животне средине, Развојна Агенција Србије и општина Кладово.

МАЈДАНПЕК- На конференцији за новинаре, која је прошле недеље одр-
жана у Мајданпеку у оквиру пројекта “Сигурна кућа – источна Србија”, однос-
но, Прихватилиште за жртве породичног насиља које Центар за социјални рад у 
Мајданпеку успоставља и који се полако приводи крају, истакнуто је да насиље у 
породици више није лични већ друштвени проблем.

Том приликом чуло се да је стопа породичног насиља у порасту, нарочито, са 
тешким повредама и фаталним исходом. Подаци говоре да је у порасту и насиље над 
мушкарцима, при чему треба знати да је ту уместо партнерског много чешће у пи-
тању породично насиље сродника. Везано за почетак рада сигурне куће у Мајданпе-
ку, речено је да су припреме приведене крају, да би она ускоро требало да прими 
прве кориснике, а општинама које гравитирају према овог граду, упућен је апел да 
у своје буџете уврсте ставку финансирања боравка жртава насиља у прихватилишту.

И.Ћ.

МАЈДАНПЕК- Онако како је и најављено, ремонт пруге Мајданпек - По-
жаревац дуге 90 километара, завршен је на време, 21. новембра. Захваљујући ре-
монтованом колосеку, путнички возови моћи ће да постигну брзину од 80, а те-
ретни од 60 километара на сат. Саобраћај на тој релацији још није успостављен, 
а од железничара сазнајемо да је у припреми и да ће вероватно, са зимским ре-
дом вожње који се очекује у наредном месецу, кренути и возови.

Ремонтни радови су почели 21. маја и обухватили комплетну замену шина 
и постављање нових прагова и туцаника, на деоници изграђеној још 1938.годи-
не. Како је veći deo ove pruge bio u veoma lošem stanju, теретни возови, кретали 
су се брзином од свега 10 километара на сат, а путничког саобраћаја није било 
од 2013. године,.

Пруга Мајданпек – Пожаревац је веома значајна за Источну Србију и 
општине кроз које пролази, јер може да допринесе развоју привреде и привла-
чењу инвститора, пошто је железнички превоз робе и опреме и даље најиспла-
тивији. И.Ћ.

На прузи Мајданпек – Пожаревац
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•	 Са мајке, инфициране ХИВ-ом, на дете (током трудноће, порођаја, 
дојења)
ХИВ се не може пренети: путем ваздуха, кијањем, кашљањем, ру-

ковањем, грљењем, љубљењем и другим уобичајеним контактима, преко 
предмета, коришћењем јавних тоалета, базена ...

Последњих година примена антиретровирусне терапије у лечењу 
оболелих од СИДЕ даје све боље резултате. Она омогућава дуготрајну кон-
тролу болести, тако што значајно смањује количину вируса у крви, а самим 
тим и инфективност оболелог, тј. могућност ширења инфекције. Резултати 
терапије су најбољи ако се започне у првих шест месеци од инфекције, па 
је зато и слоган овогодишње кампање САЗНАЈ СВОЈ СТАТУС ! Свако тести-
рање треба да буде праћено и саветовањем. У Заводу за јавно здравље Ти-
мок Зајечар, иначе постоји Саветовалиште за ХИВ, где сваког радног дана 
сви заинтересовани могу бесплатно да се тестирају на ХИВ.

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

„САЗНАЈ СВОЈ СТАТУС”
Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а - 1. децембар 2018. године

У Неготину отворена изложба слика црногорске уметнице 
Наташе Божовић

Кладовљани разгледали путујућу изложбу

АУТОБИОГРАФИЈА 
НА СЛИКАМА

НАША ИСТОРИЈА, 
НАША СЕЋАЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

Светски дан борбе против ХИВ/АИДС ове године се обележава 
под слоганом “Сазнај свој статус”. Тим поводом сви заинтересовани 
могу бесплатно да се саветују и тестирају на ХИВ, у суботу 1. децем-
бра, у Заводу за јавно здравље “Тимок“ у Зајечару, ул. Сремска 13, у 
периоду од 9 до14 часова.

Као и претходних година, на Светски дан борбе против ХИВ-а, же-
лимо да скренемо пажњу на јавноздравствени значај ХИВ пандемије, под-
сетимо на значај превенције, раног откривања и лечења . СИДА или АИДС 
представља скраћеницу за синдром стечаног губитка имунитета (стечаног 
губитка способности имунолошке одбране). Ова појава представља касну 
клиничку фазу инфекције вирусом имунодефицијенције људи (ХИВ). Ими-
нолошки систем је један од најзначајнијих система у нашем организму, јер 
је одговоран за борбу против инфекција и болести. Вирус ХИВ-а изазива 
пропадање имунолошког система разарајући његове ћелије. Последица 
тога је губитак способности одбране од било које друге инфекције. Од тре-
нутка продора вируса ХИВ-а у организам до појаве првих симптома боле-
сти може да прође десетак, па и више година.У овом периоду је врло важно 
што раније урадити тест на ХИВ, јер једино тако може да се открије инфек-
ција, а раном применом терапије може да се одложи клиничка манифеста-
ција саме болести. Такође, познавање ХИВ статуса, спречева се и даље ши-
рење, па је значајно и за превенцију ове болести.

ХИВ се може пренети:
•	 Сексуалним контактом без кондома,
•	 Преко заражене крви – контакт оштећене коже са зараженом крвљу 

(најчешће употребом коришћеног прибора за убризгавање дроге),

НЕГОТИН - Након изложбе коју је приредила у Зајечару, а коју су отвори-
ли неготински сликар, песник и музичар Драгољуб Фируловић и Владимир Ђури-
чић, директор Установе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу 
“Зоран Радмиловић”, Наташа Божовић, уметница из Бијелог Поља, представила се 
и Неготинцима.

Чест гост Неготина, Божовићеву, која је аутор више самосталних изложби, 
учесник неколико међународних колонија, као и многобројних колективних излож-
би, за овај град на истоку Србије везује и породица.

- Моји су мотиви претежно из Црне Горе. Има доста мотива из Грчке, пошто 
сам имала пуно прилика да путујем по Грчкој, Норвешкој. Јако се пријатно осећам 
у Неготину. Волим овај град као да је мој – каже Наташа Божовић.

На сликама ове црногорске уметнице, које носе печат Бијелог Поља, али и 
места која су обележила њен живот, преовлађују пејзажи, мртва природа и енте-
ријери. 

-Моје слике су претежно моја аутобиографија. Где сам се налазила, ту сам 
писала. Свака слика има своју причу, срећну, тужну, своју поетику – истиче Божо-
вићева и наводи да јој је посебно драго што излаже у граду уметности и граду Сте-
вана Мокрањца.

Изложбу су отворили Јованка Станојевић, вршилац дужности директора 
Дома културе и мр Милан Радосављевић, уредник ликовног програма ове установе.

-У питању је фигуративно сликарство, инспирација је тражена на много ме-
ста. Могу да кажем да су слике у садржајном смислу различите и да оно што повезује 
све ове комаде је тај третман у њеном раду, јер воли да пуни слику материјалом што 
је добро, а врло често се на њеним сликама види то провејавање, исијавање прет-
ходно нанешених слојева, што је врло занимљиво-истиче мр Милан Радосављевић.
 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.”

КЛАДОВО- У галерији градског Дома културе Кладовљане је у прошлост 
вратила путујућа изложба “Наша историја, наша сећања” која је посвећена сећању 
на ослобађање Србије у јесен 1918. године и на солидарност српских и француских 
војника и цивила у Првом светском рату. Поставка садржи сведочанства грађана 
Србије који су се одазвали позиву Француског института у Србији и пристали да по-
деле приче и успомене чуване у њиховим породицама кроз генерације, наглашено 
је на отварању изложбе којем је у име локалне самоуправе присуствовала Милена 
Велишић Божановић, члан Привременог органа општине Кладово.

- Фото - документарна изложба део је породичних сећања, која живе и после 
једног века. Осећања која буде беседе о ослобађању Србије од стране Источне ар-
мије, са француским и српским трупама у првим редовима, остају у срцу заједнич-
ког сећања, које чувају многи српски градови. И након сто година, много је српских 
породица које негују успомену на оне који су се борили за слободу, на фронту или 
у позадини. Бројне су приче које сведоче о посебној солидарности француских и 
српских цивила и војника у то ратно доба - подсетио је Жан Батист Кизен, директор 
Француског института у Београду.

Изложба је реализована у сарадњи са градским управама, архивима и му-
зејима у девет градова. 

- Изложба је од изузетног значаја и на прави начин показује страхоте Великог 
рата и трајно пријатељство савезничких народа. Ова изложба враћа нас у те исто-
ријске дане, уз напомену да су сведочанства прикупљана од марта до јуна 1918 го-
дине-истакао је аутор др Станислав Сретеновић. М.Р.

Преузето са: https://www.slobodnaevropa.org


