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ОД ФЕБРУАРА СТИПЕНДИЈЕ 
ВЕЋЕ ЗА 30 ПРОЦЕНАТА

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН ПРОГРАМ 
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

Одржана 23. седница Скупштинe града Зајечара

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 97. седница Општинског већа. 
Дневни ред условио је да се пред већницима нађу теме које третирају со-
цијалну подршку, породице, децу, ђаке. Формализована је раније најавље-
на одлука о повећању ђачких и студентских стипендија за 30 процената. 

Разговарало се о програму Црвеног крста, у коме важно место при-
пада раду Народне кухиње и добровољном давалаштву. Припремање об-
рока за најугроженије становнике наше општине никада није довођено у 
питање, каже председник Општине Милан Ђокић.

-Код нас Народну кухињу користи више од сто суграђана. Тај број ва-
рира – лети је нешто мањи, зими већи, али она никада није престајала да 
ради, нити ће престајати. Ми издвајамо довољна средства, услугу пружа Ге-
ронтолошки центар и то је на адекватном нивоу. Чини ми се да су и кори-

сници Народне кухиње задовољни. Што се тиче добровољног давалаштва, 
биће много акција – чак две месечно и позивам суграђане да се одазову, 
јер се никад не зна коме ће од нас, или наших ближњих да затреба таква 
врста помоћи – казао је Ђокић.

На седници Већа формализована је раније најављена одлука о по-
већању ђачких и студентских стипендија за тридесет процената.

-Свесни смо тога да и тај новац неће драматично променити финан-
сијску ситуацију, али је 30 одсто нешто што ми можемо у овом тренутку да 
издвојимо. Износ стипендија за студенте биће повећан са 5000, на 6500, а 
за ђаке са 2500, на око 3300 динара. Најављујем и ђачку стипендију, коју 
ћемо увести у наредним недељама, или месецима, а која ће третирати ону 
децу која су треће, четврто, или пето дете у породици. На њу ће имати пра-
во сви који су редовни похађачи основних, или средњих школа, као и деца 
из социјално угрожених породица- истакао је председник.

Први човек књажевачке општине похвалио је Књажевчане, који се 
одазивају апелима за помоћ у лечењу деце. Он истиче да се и из локалног 
буџета прискаче у ситуацијама када здравствено осигурање не покрива 
такве трошкове.

-Локални буџет је ту да таквој деци, породицама, најконкретније по-
могне у адекватним финансијским износима да покрију трошкове лечења. 
Постоје, на жалост, такви случајеви где нису сви трошкови лечења обух-
ваћени оним што покрива Рерпублички завоз за здравствено осигурање. 
Породице не могу то саме да поднесу и онда је ту буџет да им помогне. Јуче 
смо на седници која је због хитности одржана телефонским путем, усвоји-
ли програм рада Фондације за повећање наталитета. Из те фондације по-
кривамо трошкове лечења деце –додаје Ђокић.

Већници су усвојили извештај о раду Завичајног музеја у протеклој 
години, а бавили су се и појединачним захтевима грађана, који су се одно-
сили на помоћ у грађевинском материјалу, или на накнаду штете од уједа 
паса луталица.

 Љ.П.

ЗАЈЕЧАР - Одборници су дали сагласност на Програм мера за спро-
вођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Весна Станковић градски већник за пољопривреду образлажући 
програм овом приликом је рекла да је град ове године увео низ позитив-
них и подстицајних мера, све у циљу побољшања положаја пољопривред-
них произвођача на територији града.

-У 2019. години из буџета града за помоћ пољопривредницима са 
подручја Зајечара опредељено је 20 % више новца него прошле године, а 
максималан износ подстицаја по пољопривреднику са 100.000 динара, ове 
године повећан је на 140.000 динара. Новина је и та да ће пољопривред-
ни призвођачи у 2019.години средства моћи да користе по више конкурса 
у оквиру сектора, истакла је Станковић.

Такође, Станковић је нагласила да у сектору воћарства могу да се 
купе саднице, а уколико тај износ буде био мањи од 140.000 динара, моћи 
ће да конкуришу до тог износа и за нешто од механизације или ограду за 
воћњаке, која је такође једна нова мера у односу на прошлу годину.

-Субвенције за саднице ове године износиће 70% уложеног новца, 
а што се тиче сточарства у највећој мери биће подстицан развој млечног 
говедарства. Имамо мере за набавку квалитетних грла јуница до износа 
од 140.000 динара. Та средства пољопривредни произвођачи моћи ће да 
користе и за куповину музилица. Ту меру нисмо имали прошле године. Та-
кође, мера за набавку квалитетних грла оваца и коза до износа од 100.000 
динара. Тај износ у односу на прошлу годину повећан је за 20%. За пчеларе 
је планиран износ од 80.000 на нивоу сектора, или по 40.000 динара поје-
диначно, навела је Станковић.

Све мере биће спроведене преко јавних конкурса, чије се расписи-
вање очекује крајем марта по усвајању Правилника. Како је истакла Стан-
ковић приоритете при добијању средстава и ове године имаће они који 

до сада нису користили досадашње мере, као и произвођачи са пребива-
лиштем на селу са територије града Зајечара, али и носиоци газдинства који 
су млађи од 40 година. Она је додала и да то не значи да људи старији од 
40 година неће моћи да конкуришу и добију средства, већ само да ће при-
оритет имати млађе особе.

На данашњој седници Скупштине усвојен је и Предлог Одлуке о 
усвајању Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода 
из производног погона пиваре „Heineken Srbije“ у Зајечару. На седници је 
образована и Комисија за планове града Зајечара.

Извор: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2397-odrzana-23-sednica-skupstina-grada-

zajecara-jednoglasno-usvojen-program-za-poljoprivredu

Фото: www.zajecar.info
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УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА 
ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Одржана 40. седница Скупштине општине Сокобања

ПОЛИТИКА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ 
МРЕЖЕ ШКОЛА НОВИ СИСТЕМ ИНФОРМИСАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Одржана седница Општинског већа у Кладову

Мобилним телефонима добијају важне информације 
о конкурсима

 СОКОБАЊА-На седници Скупштине општине Сокобања одборници 
су усвојили измене статута општине јер је било неопходно ускладити га са 
важећим законом. Измене се односе и на број одборника у скупштини, па 
ће убудуће Скупштину чинити 25 од досадашњих 30 одборника. 

Већином гласова усвојен је и програм рада Скупштине општине Со-
кобања за 2019. годину. Општински парламент је усвојио и одлуке које се 
тичу процеса комасације који је отпочео у катастарским општинама Бели 
Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац. 
Усвојена је одлука о прибављању покретних ствари у јавну својину општи-
не Сокобања која подразумева обнову аутопарка набавком два путнич-
ка возила и рачунарске опреме за потребе Општинске управе, Скупшти-
не општине и Комисије за комасацију земљишта на територији Сокобање. 

Већином гласова разрешен је дужности члан школског одбора ОШ 
„Митрополит Михаило“, Марко Лукић и на његово место именован Миод-
раг Николић из Сокобање. Разрешен је и досадашњи председник управног 
одбора „Центра са социјални рад“ , Мерима Атанасковић и на њено место 
именована Ана Наумовски из Сокобање. Усвојена је и одлука о утврђи-
вању програма коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта у Сокобањи у 2019. години којом ће планирани при-
ход од 3.500.000 динара бити усмерен за уређење излетишта на терито-
рији општине. 

Планирана средства од боравишне таксе у 2019. од 28.000.000 ди-
нара ,према усвојеној одлуци, биће утрошена за рад Туристичке организа-
ције Сокобања, за промоцију Сокобање и изградњу Летње позорнице „Вре-
ло“, док ће 15.700.000 динара од накнаде за заштиту животне средине бити 
утрошено за суфинансирање израде идејног пројекта санације и рекулти-
вације постојеће депоније у Сокобањи са пратећом документацијом у изно-

КЛАДОВО - На петој седници Општинског већа у Кладову усвојен је предлог 
Мреже школа коју чини пет јавних основних школа од којих су четири са издвојеним 
одељењима, једно издвојено одељење школе за основно образовање и васпитање 
ученика са сметњама у развоју и једна основна музичка школа. Подршку је добио и 
предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа коју чине ПУ “ Невен” и вас-
питне групе у основним школама за реализацију припремног предшколског програ-
ма за децу у години која претходи њиховом поласку у први разред основне школе. 

На седници Већа усвојени су Извештаји о раду у 2018. години јавних пре-
дузећа “Комуналац” и “Јединство “, које од правних и физичких лица за испоручену 
топлотну енергију и воду за пиће потражује 87 милиона динара. Позитивну оцену 
већника добио је и Извештај о раду ТОО Кладово за претходну годину уз констата-
цију да су у општини Кладово лане евидентирана 75.092 ноћења иностраних и до-
маћих гостију. Највећи раст бележе издаваоци соба за преноћиште јер је њихове 
капацитете користило 9750 туриста.

На седници Општинског већа једногласну подршку добио је предлог Одлу-
ке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Кладово 
за 2019. годину за реализацију програма удружења грађана. За ту намену ове годи-
не планирану су средства у износу од 5.691.000 динара. Право учешћа имају удру-
жења грађана са програмима од јавног интереса у области економског развоја, 
пољопривреде и руралног развоја, заштите животне средине, социјалне и дечије 
заштите, развоја културе и општих услуга локалне самоуправе. 

Већници су усвојили и предлог решења о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја као на путевима у општини Кладово и предлог решења о формирању 
Комисије за техничко регулисање саобраћаја на територији те подунавске општине.

 М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Пољопривредни произвођачи са територије књажевачке 
општине на својим мобилним телефонима, путем СМС поруке АГРО – Књaз, до-
бијају све важне информације о државним и локалним конкурсима и свему другом 
што је од значаја за ефикасно функционисање једног газдинства, казао је за ‘’Тимоч-
ке’’ председник Општине Милан Ђокић. 

-Имамо базу података са свим бројевима телефона свих који су користили 
субвенције у претходним годинама. Наравно, систем ће бити потпуно отворен и за 
све оне који желе да се пријаве и добијају исте информације, који су променили 
број телефона, или можда нису користили субвенције, а желе да имају такву врсту 
подршке. Они могу да дођу у Агенцију за развој Књажевца, да оставе своје подат-
ке и број телефона и биће убачени у табеле са којих шаљемо СМС поруке - рекао 
је председник Општине.

Циљ је грађани буду информисани о свему што се дешава, а важно је за 
пољопривреднике.

-Чињеница је да су људи из Војводине много информисанији и зато и вуку 
већи проценат субвенција које држава даје. Наши људи нису, чини ми се, довољ-
но ажурни и ми желимо то да променимо. Биће ту и информација везаних за међу-
собну координацију произвођача. На пример, воћара и пчелара, када је сезона пр-
скања воћа- додао је први човек Књажевца.

Председник Општине позвао је пољопривреднике да се са свим предлозима 
и сугестијама јаве локалној самоуправи, односно људима који се у њој баве аграром.

 Љ.П.

су од 800.000 динара, одржавање заштићеног природног добра „Рипаљка“ 
у износу од 1.850.000 динара, 5.000.000 динара биће опредељено за изра-
ду пројектно техничке документације за изградњу постројења за прераду 
отпадних вода у Сокобањи.

 За израду пројектно техничке документације за изградњу друге фазе 
главног градског колектора за одвођење отпадних вода биће утрошено 
500.000 динара, за извођење радова на реконструкцији фекалне и кишне 
канализације опредељено је 6.650.000 динара, 400.000 динара намењено је 
за мерење алергеног полена у Сокобањи и 500.000 динара биће утрошено 
за спровођење активности на сузијању комараца на територији општине. 

Одборници Демократске странке бојкотовали су и ову седницу 
Скупштине општине Сокобања. М.Б.



БРОЈ 3314 ДРУШТВО

НОВАЦ И ЦВЕЋЕ 
МАЈКАМА СА ТРОЈЕ 

И ВИШЕ ДЕЦЕ

САСТАНАК У 
МИНИСТАРСТВУ 

КУЛТУРЕ

Општина Неготин наставља акцију помоћи мајкама Градоначелник града Зајечара у Бугарској

НЕГОТИН - Општина Неготин наставила је и овог марта акцију помоћи мајка-
ма које су у претходној години родиле треће, четврто, пето дете и шесто дете. По-
клон честитку у висини од по 10.000 динара и букет цвећа добила је 41 мајка, чак 
десет више него прошле године.

-По Одлуци о финансијској подршци породици право на бесплатан вртић 
има право свако треће и наредно дете у породици и ту имамо 74 корисника. Бес-
платну ужину прима 289 основаца, а ту су укључена и деца из социјално угрожених 
породица. Дајемо и накнаду незапосленим мајкама које су се породиле трећи и сва-
ки наредни пут и то по 5.000 динара месечно током годину дана, а ту помоћ прима 
девет мајки. Сваком прворођеном детету општина Неготин обезбеђује једнократну 
помоћ у висини од 30.000 динара, за друго 35.000, треће и четврто по 40.000 дина-
ра, по 70.000 динара за двојке и 100.000 динара за тројке. Гледаћемо да и у наред-
ном периоду изнађемо још нека од решења којим бисмо додатно помогли поро-
дицама са децом – рекао је Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Општина Неготин дарује и прворођену бебу, а овог 1. јануара двојица деча-
ка и њихове породице добили су по 49.901 динар, колико је износила просечна ре-
публичка плата за претходни месец. С.М.Ј.

ЗАЈЕЧАР - У Министарству културе у Бугарској Румен Дими-
тров, заменик министра културе састао се са градоначелником гра-
да Зајечара Бошком Ничићем. Састанку је присуствовао и директор 
Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу 
„Зоран Радмиловић“ Владимир Ђуричић.

На сајту Града Зајечара је објављено да је истог дана уследио 
и састанак делегације коју предводи градоначелник са директором 
Националног дворца културе Бугарске Ангелом Митевим и мини-
стром културе Бугарске.

 Извор: www.zajecar.info

Фото: www.zajecar.info
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ОПШТИНА ПОДРЖАВА СПОРТИСТЕ

У МАЈУ У 
ПУНОМ СЈАЈУ

СТРЕЛИШТЕ ВРАЋЕНО 
ГРАДУ БОРУ

Почели радови на санацији спортске хале

Гради се нова и модерна стрељана

Уз подршку локалне самоуправе Снежана Брложановић се припрема за поход на Монблан

КЛАДОВО - Председник опшине Кладово Саша Николић и његов по-
моћник Горан Матовић задужен за спорт, омладину и друштвене делатно-
сти разговарали су са Снежаном Брложановић, чланицом српске плани-
нарске експедиције која се припрема за освајање 4807 метара висог врха 

Монблан. Реч је о алпинистичком походу који подразумева бројне актив-
ности које млада планинарка спроводи уз подршку локалне самоуправе.

- Припреме су врло напорне, до сада сам учествовала на два успо-
на на врх Мусали (2925 метара) на планини Рила у Бугарској. Реч је о најви-
шем врху Балкана и на Триглав (2864 метра) у Словенији и била сам прва 
српкиња која се ове зиме попела на највиши врх Јулијских Алпа. У наред-
ном периду предстоји нам успон на Гросглокнер (3798 метара) у Аустрији. 
На својим походима носим заставу општине Кладово без чије подршке не 
би могла да се упустим у поход освајања Монблана. Захваљујем се на под-
ршци и разумевању - нагласила је Снежана Брложановић, чланица ПД “Врх” 
Кладово.

Руководство општине Кладово препознало је значај експедиције на 
Монблан највиши врх Западне Европе који се налази на граници Францу-
ске и Италије и одлучило је да помогне Снежани Брложановић.

- Наша је орјентација да подржимо активности младих и амбициоз-
них људи у општини Кладово, тако да није изостала подршка Снежани Бр-
ложановић која се припрема за алпинистички поход на Монблан. Схватили 
смо да је млада спортисткиња себи поставила тежак задатак који је решив 
уз подршку локалне самоуправе тако да помоћ није изостала. Желимо да 
децу и омладину одвојимо од компјутера и мобилних телефона подржа-
вајући активности које су у сфери њиховог интересовања. Настојаћемо да 
створимо још боље услове за реализацију њихових идеја - поручио је Го-
ран Матовић, помоћник преседника општине Кладово задужен за спорт, 
омладину и друштвене делатности.

План је да седмочлана српска експедиција у којој ће бити Снежа-
на Брложановић, а коју предводе чланови ПД “ Вукан” из Пожаревца у 
освајање Монблана крене 17 јуна. Крајњи циљ је врх висок 4807 метара 
изнад којег ће се завијорити и застава општине Кладово. М.Р.

БОР - У сали Градске скупштине градоначелник града Бора Алексан-
дар Миликић потписао је са представницима Републичке дирекције за имо-
вину уговор којим је стрелиште враћено у власништву града. 

- Објекти на стрелишту као и многи други који су грађени из само-
доприноса успели смо да вратимо граду. У наредном периоду радићемо 
пројекат реконструкције стрелишта по налогу министра за спорт Вање Удо-
вичића. Сигуран сам да ће то бити једна од најсавременијих стрељана у Ср-
бији када су за то заинтересовани и председник републике Србије Алек-
сандар Вучић и министар спорта Вања Удовичић. Мислим да Бор заслужује 
квалитетно стрелиште јер управо из овог града потиче наша најбоља спор-
тисткиња Бобана Величковић – казао је Миликић.

Он је нагласио да у претходном периоду шест објеката успешно 
враћено у власништву града Бора.

- Решили смо да све оно што је грађено из самодоприноса наших су-
грађана а на неки други начин уписано у власништво Републике, вратимо 
граду, што ћемо радити и надаље. Следећи објекат је градски стадион ФК 
Бора. Очекујемо да у наредних четири до пет месеци завршимо пројекат 
реконструкције стрелишта, након чега се очекује почетак радова. Град ће 
вероватно објекте на стрелишту дати на газдовање Спортском центру који 
би простор уступио на коришћење свим спортским организацијама које се 
баве овим спортом –додао је Миликић.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК- Спортска хала у Мајданпеку биће до половине маја 
месеца велико градилиште, јер је у понедељак 4.марта, увођењем у посао 
изабраног извођача радова, започео рад на неопходном инвестиционом 
одржавању. Средства за овај инвестициони подухват обезбедила је држава, 
онако, како је пре пар месеци приликом посете Мајданпеку обећао Алек-
сандар Вучић, председник Републике Србије.

Претходно, у понедељак, 18.фебруара, Драган Поповић, председник 
Општине Мајданпек потписао је уговор са групом понуђача П.Г.Т.А.Р „Неш-
ко“ Власотинце која је дала најповољнију понуду да захтевани посао оба-
ви по цени од 26,6 милиона динара без ПДВ-а и у року од 60 радних дана.

- Република је уплатила средства на рачун Општине. Локална самоу-
права не учествује у финансирању овог посла- рекао је Драган Поповић и 
изразио наду да ће извођач у планираном року завршити предвиђене ра-
дове, односно, почетком маја.

Пред извођачем радова је велики посао. У складу са идејним пројек-
том требало би да поправи кров, замени олуке, демонтира постојеће и по-
стави нове подне облоге, паркета на 1550 квадратних метара у хали, под-
ним облогама у приземљу. Међу предвиђеним радовима су демонтажа 
постојеће унутрашње и спољашње столарије, као и постојећег улазног 
портала. У плану је демонтажа и постављање нових подних и зидних кера-
мичких плочица у санитарним чворовима и свлачионицама, санитарних 
уређаја са пратећом опремом, као и набавка и уградња нових клупа и ор-
марића за свлачионице. 

На спортској хали, некада врло репрезентативном објекту, три и по 
деценије коришћења, без озбиљнијег улагања у одржавање, оставиле су 
трага. Много тога је дотрајало и похабано, па ће и радови објекту вратити 
стари сјај, продужити век, а корисницима дати могућности да у бољим ус-
ловима користе његове садржаје и баве се спортом. И.Ћ.



БРОЈ 3316 ДОГАЂАЈИ

ВОЗОМ ДО 
ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ У ПОСЕТИ БУЧЈУ

Свечана седница Градског штаба за ванредне ситуације у Бору

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ 
ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

После пет и по година

Локална самоуправа препознала потребе села и цркве

БОР - Поводом обележавања Међународног дана цивилне заштите 
одржана је данас свечана седница Градског штаба за ванредне ситуације 
на којој је било речи о степену достигнутог развоја цивилне заштите на те-
риторији града Бора а додељена су и признања за допринос у развоју ци-
вилне заштите. 

-Прошла година је сигурно једна од најуспешнијих када је реч о ор-
ганизацији и раду градског штаба за ванредне ситуације . Покренули смо 
нешто што није функционисало неколико деценија и кроз рад штаба смо 
све обавезе и задатке подигли на највиши могући ниво. Увек има простора 
да се још више унапреди рад штаба и томе ћемо и тежити у наредном пе-
риоду. Најважније је да смо успели да кроз рад штаба и повереника дође-
мо до сваког нашег суграђанина– казао је Александар Миликић, градона-
челник града Бора.

На седници је речено да је у претходном периоду формиран Општин-
ски штаб за ванредне ситуације и стручно-оперативни тимови за заштиту 
и спасавање у ванредним ситуацијама.

- Именовани су и повереници и њихови заменици цивилне заштите у 
свим градским и сеоским месним заједницама, донета је одлука о одређи-
вању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама и спроведена је обука чланова штаба, повереника и замени-
ка повереника цивилне заштите. Такође је израђена процена ризика од 
елементарних и других непогода на територији града Бора, спроведен по-
ступак јавне набавке за замену постојеће неисправне сирене за јавно уз-
буњивање смештене на крову зграде генералне дирекције РТБ при чему 
је добијена сагласност МУП-а да се иста измести на кров зграде Градске 
управе – казао је Данијел Алексић, члан Градског већа задужен за ванред-
не ситуације.

Он је нагласио и да је град Бор конкурисао код ИПА фонда са пројек-
том чији је циљ јачање капацитета оспособљених правних лица за заштиту 
и спасавање у ванредним ситуацијама на територији града Бора.

-Очишћена су критична корита водотокова другог реда у шест се-
оских месних заједница и спроведене су превентивне активности за спре-
чавање појаве пожара на отвореном простору – додао је Алексић.

Задаци штаба у наредном периоду, који су дефинисани Законом о 

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић оби-
шао је са сарадницима и директором ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу“, Младеном Радосављевићем село Бучје и посетио цркву Светог 
Илије, која је протеклих година обновљена средствима општине Књажевац. 

Црква Светог Илије у Бучју обновљена је на иницијативу мештана 
овог села и чланова Савета месне заједнице, а средствима из локалног 
буџета и уз помоћ МЗ Бучје.

Поред верског објекта, радови на реновирању и санацији извође-
ни су и на парохијском дому ове светиње, те је црква у Бучју сада једна од 
најлепших на територији књажевачке општине. Општина је по ко зна који 
пут препознала потребе села и цркве, и несебично помогла у обнови овог 
храма, саопштила је прес служа општине Књажевац. 

Током посете, председник је са сарадницима и саветом месне зајед-
нице обишао и сеоски дом који ће бити комплетно реновиран у овој години.

Председник општине Милан Ђокић, задовољан радовима који су из-
ведени у протеклом периоду, најавио да ће општина и даље наставити са 
улагањем у књажевачка села. Љ.П.

 МАЈДАНПЕК - Од 1. марта возови, после пет и по година паузе, по-
ново саобраћају на релацији Мајданпек – Пожаревац. Лоше стање пру-
ге на поменутој деоници саграђеној још давне 1938.године, зауставило је 
саобраћај, па су из „Инфраструкуре железнице Србије“ у другој половини 
прошле године заменом шина, новим праговима и туцаником, ремонтова-
ли тај део пруге у дужини од 90 километара.

Са мајданпечке железничке станице возови ће ка Пожаревцу крета-
ти у 8,52 и 17,32, као регионални будући да им је полазна станица у Зајечару 
(а наговештава се могућност да се ускоро из Пожаревца линија продужи до 
Баточине). На релацији Зајечар – Бор - Мајданпек – Пожаревац саобраћају 
савремени климатизовани возови. 

Чињеница да поново функционише саобраћај на релацији Мајданпек 
– Пожаревац, има значаја и за привреду, будући да је превоз сировина и 
роба железницом и даље најисплативији. И.Ћ.

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама који 
је ступио на снагу крајем 2018. године су: израда и доношење плана зашти-
те и спасавања у ванредним ситуацијама, екстерног плана заштите од ве-
ликог удеса за СЕВЕСО постројење, доношење нове одлуке о функциони-
сању цивилне заштите на теритрорији града Бора, формирање јединица 
цивилне заштите опште намене, њихово опремање и обучавање које ће се 
спровести у сарадњи са Српско-руским хуманитарним центром из Ниша, 
израда студије покривености система за јавно узбуњивање за територију 
града Бора, замена две неисправне сирене за јавно узбуњивање, одређи-
вање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање града, и фор-
мирање Градског штаба за ванредне ситуације што је проузроковано из-
меном Статута града Бора.

-Обележавањем првог марта, Међународног дана цивилне зашти-
те, Сектор за ванредне ситуације жели да укаже на значај развоја поди-
зања националних капацитета и подизања безбедоносне културе наших 
суграђана јер смо сведоци чињенице да из дана у дан имамо све већи број 
пожара, поплава, техничко технолошких удеса и остало што утиче на без-
бедност грађана и њихове имовине- рекао је Миодраг Марковић, начел-
ник Одељења за ванредне ситуације града Бора.  Д.К.
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ВИШЕ ПАРА ЗА АКТИВНОСТИ 
И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НЕЗАПОСЛЕНЕ 
БОРАНКЕ НА ОБУЦИ ЗА 

ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА

ДОГАЂАЈИ
У Неготину одржана четврта манифестација „Миле Пауновић”

МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ДУВАЧА

Заседала Скупштина Спортског савеза Општине Мајданпек

НЕГОТИН - Давид Сурдановић, матурант Уметничке школе „Стеван Мо-
крањац“ из Неготина у класи Предрага Тасића освојио је на четвртом по реду ме-
моријалном такмичењу „Миле Пауновић“ највећи број поена, 98,33 и пехар у конку-
ренцији трубача. Пехаре су освојили и Јосипа Василевска из Кавадараца (флаута), 
Џевад Џеладинов из Штипа (тромбон), Мартин Варадинов, такође из Штипа (саксо-
фон) и камерни ансамбл из Кавадараца кога чине Јосипа Василевска и Миа Марти-
на Маџукова на флаутама у пратњи Верице Ристове на клавиру.

-Свирао сам поприлично захтеван и тежак програм, којим ћу се између оста-
лог представити и на пријемном испиту за Факултет музичке уметности, програм 
у којем је стил јако битан, зато ми је било важно и да га донесем квалитетно и пре-
цизно, а опет и емотивно пред публику и наравно стручни жири. Радује ме да сам 
у томе и успео-каже Давид Сурдановић.

Златну медаљу на овом такмичењу освојила је у првој категорији Јелена 
Радосављевић, са одсека флауте Валентине Димитријевић са 95,50 поена. Из исте 
класе, Лени Степановић, Теодори Констандиновић и Милици Станковић припале 
су друге награде, а Андријани Марић трећа.

-Генерално ми је драго што су све моје такмичарке схватиле ово такмичење 
врло озбиљно. Вежбале су и током распуста предано. Свака је на такмичењу дала 
свој максимум и освојиле су заслужено награде. Морам да кажем да је Јелена по-
себно била на висини свог задатка, Милица, такође, али и остале девојчице. У мојој 
класи их има 12, ја сам за такмичење одабрала њих пет и нисам погрешила, што се 
и види по постигнутом - каже Валентина Димитријевић, професор флауте у него-
тинској Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“.

И неготински трио труба у саставу: Немања Лукић, Габријел Крстић и Давид 
Сурдановић, из класе трубе Јована Делића из Уметничке школе “Стеван Мокрањац” у 
Неготину освојио је златну медаљу са 95 поена, док је дуо труба Габријел Крстић-Да-

БОР - Тридесетак незапослених жена из Бора похађа тродневну стручну обу-
ку током које ће овладати вештином да саставе сопствени бизнис план и тиме ох-
рабре да покрену приватни бизнис.

Обуку под називом „Пут до самосталног бизниса започиње планирањем“ ре-
ализује Асоцијација за развој града, а средства за реализацију ове обуке у вредно-
сти од 300.000 динара обезбедила је компанија Ракита Еxплоратион у оквиру под-
ршке локалној заједници кроз организације цивилног сектора.

„Идеја обуке је да полазнице оснажимо како би биле способне да самостал-
но израде бизнис план, да развију своју идеју, да је унапреде, прилагоде потребама 
тржишта и да евентуално, уколико су заинтересоване, конкуришу за субвенције за 
самозапошљавање код Националне службе за запошљавање (НСЗ), али и код других 
донатора и организација које дају неку врсту подршке женском предузетништву“, 
каже Марија Пешић, из Асоцијације за развој града.

Да су овакве врсте обука заиста неопходне потврђује податак да су жене 
итекако теже запошљива категорија и то посебно оне које су дуже на евиденцији 
НСЗ. Ове чињенице јасно су назначене и у Локалном акционом плану запошља-
вања који је дефинисао Град Бор.

Организатори обуке су оптимисти када је реч о будућим пословним поте-
зима полазница јер неке од идеја које већ имају, недостају овдашњем тржишту, а 
Асоцијација за развој града ће полазницама, које добију помоћ за сопствени биз-
нис, пружити једногодишњу бесплатну менторску подршку у правном, књиговод-
ственим и финансијском смислу, што су и изазови са којима се свако суочава на по-
четку сопственог бизниса.

Полазнице прве групе обуке добиће одмах сертификате које издаје Регио-
нална агенција за развој источне Србије како би могле да аплицирају на већ распи-
сан позив НСЗ за подстицајна средства за покретање сопственог бизниса. 

Обука за другу групу полазница биће реализована крајем марта.

МАЈДАНПЕК - Редовно годишње заседање Скупштине Спортског савеза 
Општине у Мајданпеку, одржано током прошле недеље протекло је у знаку усвајања 
Програма рада ослоњеног на 6,3 милиона динара буџетских средстава. 

Више пара за активности у овој години у односу на претходну, моћи ће да 
се усмери и на враћање појединих манифестација, попут Опен фун фудбалске шко-
ле, новогодишњег турнира у малом фудбалу, али и реконструкцију спортских тере-
на, попут оног за одбојку на песку у Доњем Милановцу и игралишта у Рудној гла-
ви и Мајданпеку.

Са посебном пажњом ове ће године бити организована јубиларна 50. Се-
оска спортска олимпијада у Рудној глави.  И.Ћ.

вид Сурдановић из исте класе освојио другу награду. Од осталих неготинских так-
мичара трећа награда припала је Милану Радојевићу (труба) из класе Јована Де-
лића, док је Немања Лукић из исте класе трубе похваљен.

-Ово меморијално такмичење је у односу на претходне далеко најјаче и по 
квалитету, и по броју такмичара, а било их је 40 и по томе што смо имали и прве так-
мичаре у категоријама тромбон и саксофон. Захваљујући такмичарима из Македо-
није, из Штипа и Кавадараца, такмичење је интернационално. Њима смо посебно 
захвални и радујемо се даљој сарадњи. Квалитет самог такмичења значајно је по-
дигла и њихова екипа такмичара. Уживали смо у квалитетној и изврсној интерпре-
тацији - каже професор трубе Предраг Тасић, уз Младена Ђорђевића (труба), Ми-
лана Радића (хорна) и Тијану Јовев (флаута), члан жирија.

Запажене успехе остварили су и ученици Музичке школе “Константин Ба-
бић” из Кладова, управо из класе професора Тасића: Леонардо Крстић и Срђан Ди-
митријевић, који су са 97,33, односно 95 поена освојили злато, као и Немања Најда-
новић и Филип Пејкић, којима је са 94, односно 90,67 поена припала друга награда.

Иначе, четврто Меморијално такмичење у спомен на маестра трубе Миле-
та Пауновића, оснивача класе трубе у Неготину, окупило је представнике музичких 
школа „Невена Поповић“ из Гроцке, „Стеван Мокрањац“ из Врања и Неготина, „Кон-
стантин Бабић“ из Кладова, али и „Лазо Мицев Рале“ из Кавадараца и „Сергеј Ми-
хајлов“ из Штипа. С.М.Ј.
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МАРТ – МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА: 
ПРЕВЕНЦИЈА МАЛИГНИх ТУМОРА

КЊАЖЕВАЦ НА САЈМУ ВИНА
Beo Wine Fair окупио преко 200 излагача из Србије и иностранства

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ТУРИЗАМ

Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потен-
цијал и представља најефикаснији приступ у контроли малигних болести. 
Уколико до болести ипак дође, њен је исход могуће побољшати раним от-
кривањем, адекватним лечењем и рехабилитацијом, уз одговарајуће па-
лијативно збрињавање. 

Србија се према најновијим проценама, а међу 40 земаља Европе, 
сврстава у групу земаља са средњим ризиком оболевања (налази се на 12. 
месту) и високим ризиком умирања од малигних болести у Европи (на дру-
гом месту одмах после Мађарске). 

Превенција и рано откривање
•	 Око 30% свих смртних исхода од малигних болести настају као 

последица пушења дувана, прекомерне телесне тежине, неправилне 
исхране, недовољне физичке активности и конзумације алкохола, 
а да се на више од 80% свих малигних болести може утицати 
модификовањем и елиминацијом ових фактора ризика.

•	 Свакодневно и повремено пуши више од 1/3 одраслог становништва, 
а да просечан „пушачки стаж” свакодневних пушача износи 
приближно 19 година. Више од 3/5 становништва изложено је 
дуванском диму у сопственој кући, а 2/5 и на радном месту.

•	 Више од 1/3 свих случајева рака је последица гојазности, неправилне 
исхране и физичке неактивности. Скоро 1/5 одраслог становништва 
Србије је гојазна (индекс телесне масе ≥30). Прекомерна телесна 
тежина и гојазност повећавају ризик од настанка рака тела 
материце, дебелог црева, дојке (код жена у менопаузи) и простате 
код мушкараца.

•	 Тешко се процењује изоловани допринос физичке неактивности као 
фактора ризика у настанку малигних тумора. Избалансирана физичка 
активност је директно повезана са истовременим смањењем 
телесне тежине. Физичка активност и избалансирана исхрана су 
мере превенције рака дебелог црева, дојке и простате.

•	 Сваки 30. одрасли становник Србије свакодневно конзумира 
алкохолна пића. Конзумирање алкохола повећава ризик од настанка 
рака уста, ждрела, дојке, дебелог црева и јетре. Четири, односно 
шест пута већи ризик од настанка рака органа за варење имају особе 
које дневно попију око 1 л вина или 2 л пива у односу на особе које 
повремено или никада не конзумирају алкохол.

•	 Свака претерана изложеност сунчевој светлости или вештачким 
изворима светлости, као што су соларијуми, повећава ризик од 
добијања свих врста рака коже. Канцерогени животне и радне 
средине изазивају генетске промене ћелија уз повећано стварање 
слободних радикала који додатно изазивају промене на хромозомима 
и генима. Њихово дејство настаје после дужег латентног периода, 
који траје од пет до 40 година, колико је у просеку потребно времена 
да се нормална ћелија трансформише у малигну ћелију.

•	 Сваки десети случај рака је последица инфекције. Скоро 22% смртних 
исхода од рака у земљама у развоју и 6% у развијеним земљама су 
последица хроничне инфекције, хепатитисом Б или Ц вируса (који су 
одговорни за настанак рака јетре), Хуманим папилома вирусом (рака 
грлића материце) и Helicobacter pylori (рака желуца).
Нове смернице Светске здравствене организације (СЗО) имају за 

циљ да побољшају шансе за преживљавање људи који живе са раком, тако 
што ће усмерити здравствене службе да се фокусирају на рано дијагности-
фиковање и лечење ове болести. Један од проблема је што се многи слу-

чајеви рака открију прекасно. Чак и у земљама са развијеном здравстве-
ном службом, многи случајеви рака се откривају у узнапредовалој фази, 
када је теже успешно лечење.

У Србији су 2013. године донети национални програми за скрининг 
рака грлића материце, рака дојке и колоректалног рака, који би требало 
да у наредном периоду значајно смање оболевање и умирање од наве-
дених локализација малигних тумора. На скрининг рака дојке позивају се 
жене старости од 50 до 69 година. Мамографски превентивни прегледи 
предвиђени су да се раде свим женама наведеног узраста на две године. 
Скринингом на карцином грлића материце обухваћене су жене између 25 
и 64 година, које су позиване на превентивни гинеколошки преглед и Папa 
тест једном у три године. Циљна група за тестирање на рак дебелог цре-
ва односи се на грађане оба пола старости од 50 до 74 година, који се јед-
ном у две године позивају на тестирање на скривено крварење у столици.

Одмах се јавите лекару када уочите:
•	 Кашаљ који дуго траје
•	 Задебљање, чвориће на дојкама
•	 Промене у пражњењу црева
•	 Необјашњив губитак у телесној маси
•	 Неуобичајено крварење
•	 Промуклост која дуже траје

Избор здравих стилова живота прави је начин да успоставите 
равнотежу и смањите ризик од обољевања.

Правећи мале и постепене кораке чините промене на дуге стазе!
ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Одсек за промоцију здравља

КЊАЖЕВАЦ - Beo Wine Fair, Међународни сајам вина одржан је 
истовремено са Сајмом туризма, окупивши најугледније домаће и стра-
не произвођаче вина и ракија. Међу излагачима, на заједничком штанду, 
промовишући књажевачко виногорје, биле су винарије “Јовић’’ и “Џервин’’. 

Кажу да са Међународним сајмом вина, који је одржан по десети пут, 
почиње винска сезона. Зато се на њему сваке године окупе најугледнији 
домаћи и регионални произвођачи, вински подруми, те куће вина и ком-
паније које га дистрибуирају. Ове године све је било у знаку винских рејо-
на, какав је и књажевачки, из кога долазе вина са географским пореклом.

Сва вина Винарије “Јовић’’ и “Џервина’’ високо су оцењена и у Кња-
жевац се вратила са укупно 13 награда.

Beo Wine Fair одржан је по десети пут и ове године је окупио је пре-
ко 200 излагача из Србије и иностранства.

 Љ.П.


