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„ТОПЛАНИ” КРЕДИТ ОД 80 МИЛИОНА ДИНАРА

СПОРТСКОМ САВЕЗУ 
ОПШТИНЕ ПЕТИНА ПАРА

Одржана седница Градског већа града Бора

Општинско веће о финансирању спорта

БОР - Градско веће усвојило је на седници одржаној прошлог петка, 
предлог решења о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних 
предузећа за обезбеђење средстава и давање јемства за плаћање енерге-
ната за грејну сезону 2017/2018 и део обавеза за 2018/2019 годину Јавно 
комуналног предузећа „Топлана“ Бор.

-На захтев ЈКП „Топлана“ надзорни одбор ЈП за стамбене услуге до-
нело је одлуку о кредитном задужењу од 80 милиона динара са периодом 
отплате од 12 месеци без грејс периода. Да би пословна банка одобрила 
овакав кредит неопходно је да се обезбеде одговарајуће јемске гаранције 
у виду меница, и да се као гарант оваквог кредита код пословне банке поја-
ви ЈКП „Топлана“ које је користило енергенте због којих се и узима овај кре-
дит. У складу са чланом 69 Закона о јавним предузећима јавно комунално 
и јавно предузеће може да буде гарант јемац за кредит код пословне бан-
ке али да би се заштитио општи интерес неопходно је да на такву одлуку о 
пружању гаранција сагласност да оснивач, у овом случају Скупштина гра-
да – казала је Љубинка Јелић, начелница Градске управе.

Славиша Фришковић руководилац Јавног предузећа за стамбене 
услуге истакао је да је циљ да Топлана убудуће редовно измирује обавезе 
око плаћања енергента.

-Овом одлуком оба надзорна одбора хоћемо, уз одобрење Скупшти-
не, да се кредитно задужимо код пословне банке зарад измирења дуго-
вања које Топлана има према добављачима. Тиме ћемо по први пут успети 
да ове године стабилизујемо финансирање енергената годину за годином. 
То је јако битно јер не улазимо у кредитно задужење само да би узели кре-
дит него покушавамо да Топлана и Јавно стамбено као предузеће које ради 
обједињену наплату, настави да убудуће плаћа набавку енергената редов-
но – казао је Фришковић.

Милутин Симић, директор „Топлане“ нагласио је да ово предузеће 
прошле године враћало кредит из ранијег периода.

 – Плаћали смо прошле године кредит из 2011 године, из 2016 годи-
не, и све те обавезе смо исплатили и преостала дуговања ћемо да врати-
мо кредитом, а онда по први пут да кренемо да плаћамо обавезе годину за 
годином – казао је Симић.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да су 
и озбиљна средства из буџета издвојена прошле године за ЈКП „Топлана“. 

-Треба напоменути да су и прошле године издвојена средства из 
буџета за набавку енергента, због стабилности снабдевања угљем, а дру-
га ствар је због немогућности куповине енергента од оних коначних про-
извођача, односно да не бисмо имали те репове које вучемо за собом. На 
жалост, не може се преко ноћи решити нешто што је рађено у последњих 
15 и више година. Топлана се и даље финансира кредитним путем преко 
комерцијалних банака и то функционише већ неколико година али се иде 
на то да се плаћа убудуће набавка енергента редовно – казао је Миликић.

Усвојени су и предлози одлука о признањима града Бора, о јавним 
расправама, о зборовима грађана, о оснивању Савета за међунационалне 
односе, о образовању корисничког савета јавних служби, Савета за младе 
и Комисије за родну равноправност, као и предлог одлуке о мрежи јавних 
предшколских установа на подручју града Бора и предлог за промену по-
словника Скупштине града Бора.

Усвојени су и предлози решења о престанку мандата директора ЈКП 
„3.октобар“, и разрешењу в.д. директора „Водовода“ и ЈП за стамбене услу-
ге Бор.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК- Једина тачка прошлонедељне седнице Општинског 
већа у Мајданпеку била је везана за Одлуку о финансирању програма спор-
тских организација на територији Општине Мајданпек у 2019.години. Из 
општинског буџета за ове намене издвојено је 29,5 милиона динара и у ком-
плетном износу на предлог конкурсне комисије одобрено за финансирање 
програма спортских организација.

Опредељење да највише буџетских средстава усмери Спортском са-
везу општине овом приликом је потврђено, али кориговано са 6,3 на 5,9 
милиона динара, само са циљем да се у том смислу испоштују законске 
одредбе и једном кориснику одобри највише петина укупно издвојених 
средстава, односно 20 одсто.

Истовремено, будући да су од 24 корисника само ЈК “Ђердап” и Ски 
клуб “Старица” добили тражени износ средстава, сви остали су посебним 
закључком Општинског већа обавезани да своје програме ускладе са одо-
бреним износом средстава.

 И.Ћ.
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ИСПОШТОВАН ЗАКОНСКИ РОК

ВЕЋНИЦИ РАЗМАТРАЛИ 
ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ

На седници Скупштине једногласно усвојен статут општине Кладово

Одржана седница Општинског већа у Неготину

ПОЛИТИКА

КЛАДОВО - На трећој седници СО Кладово одборници су усвојили 
Одлуку о измени буџета општине Кладово за 2019. годину. Износи на при-
ходној и расходној страна општинске касе нису променењени, јер се у по-
стојећој табели Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 
2019. и 2020. години додаје нови редни број са описом “Изградња платоа 
за потребе медјународног путничког пристаништа “Кладово” у износу од 
5 милиона динара”.

- Реч је о прерасподели средстава у којој се износ за реконструкцију 
платоа код Дома омладине у Кладову смањује са 20, на 15 милиона динара. 
Уређењем простора поред пристаништа оплеменићемо туристичку пону-
ду с обзиром да је план да се већ крајем априла у функцију доведе бродски 
линијски саобраћај са Румунијом. То представља развојну шансу за нашу 
општину, посебно ако се узме у обзир чињеница да је водни царински пре-
лаз код Кладова затворен готово три деценије-нагласио је Саша Николић, 
председник општине Кладово.

Одборници локалног парламента једногласно су усвојили Статут 
општине Кладово који је усаглашен са одребама Закона о локалној само-
управи а подршку је добио и предлог Одлуке о општинској управи . Закон 
о локалној самоуправи ступио је на снагу 28. јуна 2018. године тако да је 
испоштован рок од 9 месеци за усклађивање тог документа и општих ака-
та једице локалне самоуправе.

- Усвајање тих Одлука била је законска обавеза али и потреба локал-
не самоуправе с обзиром да ће утицати да се квалитет услуга и функцио-
нисање Општинске управе подигну на виши ниво, С обзиром да нам пред-
стоји и другачија организација надам се да ће то допринети ефикаснијем 
раду, јер то је у интересу свих грађана- поручио је са скупштинске говор-
нице Златко Калиновић, начелник Општинске управе Кладово.

Тема скупштинског заседања били су и Извештаји о раду у 2018. го-
дини ТОО Кладово и јавних предузећа “Јединство” и “Комуналац” који су до-
били подршку одборничке већине. Како је наглашено општина Кладово је у 
прошлој години имала 75.092 ноћења, од чега су 14.472 ноћења остварили 
инострани гости. ЈП “ Јединство” успешно је пословало јер је на крају 2018. 
године исказана добит у износу од 426.000 динара, док су запослени у ЈП 
“Комуналац” успешно бринули о чистоћи градских улица, о уређењу и одр-
жавању зелених и парковских површина, обављали су гробљанске услуге и 
празнили су контејнере у граду и у 22 насељена места у општини Кладово.

На седници Скупштине усвојен је и предлог Мреже школа у општини 
Кладово коју чини пет јавних основних школа од којих су четири са издвоје-
ним одељењима, једно издвојено одељење школе за основно образовање 
и васпитање ученика са сметњама у развоју и једна основна музичка школа. 
Подршку одборника је добио и предлог Одлуке о мрежи јавних предшкол-
ских установа коју чине ПУ „Невен” и васпитне групе у основним школа-
ма за реализацију припремног предшколског програма за децу у години 
која претходи њиховом поласку у први разред основне школе. Одборни-
ци су подржали предлог Општинског већа да се за директора Центра за 
социјални рад именује Љубиша Стојковић дипломирани економиста. Под-
ршку је добио и предлог Решења о именовању чланова Комисије за учеће 
у расподели средстава из општинског буџета у 2019. години у финанси-
рању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта. 
На седници је потврђен мандат одборнику Љубомиру Гушатовићу са из-
борне листе “Александар Вучић - Зато што волимо Кладово”.У раду седни-
це учествовало је свих 28 одборника, 18 са листе СНС, 9 са листе СПС и је-
дан одборник ПУПС-а.

- Упркос обимном Дневном реду било је 18 тачака,седницу СО Кла-
дово обележила је радна и конструктивна атмосфера. Све одлуке су у ин-
тересу грађана, а то се посебно односи на усвајање Статута правног акта 
без којег локална самоуправа не може да функционише,-истакао је Драган 
Максимовић, председник СО Кладово.

 М.Р.

НЕГОТИН - На 41. седници Општинског већа којом 
је председавао Владимир Величковић, председник Општи-
не Неготин, разматрано је више нацрта предлога одлука и 
закључака.

Донет је Закључак о давању сагласности на Одлуку НО 
ЈКП „Бадњево“ за закуп тезги од 01.04-31.03.2020. године за 
пољопривредна газдинства са територије општине Неготин 
20.марта, за све остале заинтересоване 23. марта као и Ре-
шење о давању сагласности на пету измену и допуну систе-
матизације.

Након разматрања донети су правилници о начи-
ну, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 
општине Неготин за подстицање пројекта од јавног интере-
са и о утврђивању јавног интереса као и Одлука о приорите-
ним областима од јавног интереса општине Неготин за 2019. 
и 2020. годину којима ће се подстицати пројекти од јавног ин-
тереса које реализују удружења. 

Пред већницима су се нашли нацрт Одлуке о измени Одлуке о осни-
вању комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путе-
вима општине Неготин, предлога одлука о приступању прибављања не-
покретности у јавну својину општине Неготин непосредном погодбом 
разменом у КО Неготин, о прибављању, располагању и размени грађевин-
ског земљишта у јавној својини општине Неготин и стварима у општинској 
својини као и прибављању и уступању искоришћавања стварних службе-
ности.

На седници су донети закључци о спровођењу јавних расправи о на-
црту Одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног 
простора и о нацрту Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путе-

ва у својини општине Неготин.
Разматрани су и утврђени предлози одлука које регулишу такси пре-

воз на територији општине. Почев од предлога Одлуке о усвајању програ-
ма организовања такси превоза за период 2019-2024, о утврђивању броја 
такси возила на територији општине, о утврђивању цене услуге у оквиру 
такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз, о издавању кровне 
ознаке, изгледу и издавању такси дозвола.

Утврђени су и предлози Правилника о измени и допуни Правилни-
ка о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације дела 
катастарских општина Рајац, Смедовац, Речка и Чубра.

Текст и фото: www.negotin.rs
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БОР ДОБИЈА МОБИЛНУ 
ВЕТЕРИНАРСКУ АМБУЛАНТУ

У сарадњи локалне самоуправе и немачког удружења ETN решава се проблем са напуштеним животињама

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић и пред-
ставница немачког удружења грађана ETN потписали су уговор о до-
нацији мобилне амбуланте за град Бор и помоћу које ће ветеринари 
моћи да на терену раде стерилизацију, кастрацију и чиповање свих 
напуштених паса и мачака. 

- Евидентно је да град Бор већ деценију има озбиљан проблем 
са напуштеним псима и мачкама који представљају велики терет за 
наше суграђане али и за буџет града. Реч је о озбиљним трошковима, 
поготову оног тренутка када су када су сви предмети са суда преба-
чени на систем извршења и прошле године је из буџета за овај про-
блем издвојено 90 милиона динара. У сарадњи са борским удру-
жењем „Борске шапе“ односно њиховим матичним удружењем из 
Немачке потписали смо уговор о добијању мобилне амбуланте за 
стерилазацију и кастрацију паса и мачака луталица. Осим тога изра-
дили смо и програм који предвиђа низ мера које се односе на овај 
проблем – казао је Миликић.

Први човек Бора је нагласио да је једна од најбитнијих мера до-
ношење одлуке која треба да прође скупштинску процедуру, којом 
ће се дефинисати начин, могућности и услови чувања животиња.

- Проблем се јавља и код власничких паса и мачака које људи 
чувају по викенд насељима и када прође сезона и када се власници 
врате у град, животиње остану на улици. Ово је почетак једног си-
стемског решавања овог дугогодишњег проблема –додао је Мили-
кић.

Јулија Васбендер из немачког удружења грађана ETN изрази-
ла је задовољство оставреном сарадњом са Борским шапама и ло-
калном самоуправом.

-Представници „Борских шапа” су нас упознали са проблемом 
напуштених паса и мачака у Бору и након неколико месеци сарадње 

и преговарања и са локалном самоуправом и борским удружењем 
потписан је и уговор о сарадњи. Наша организација ETN ће обезбе-
дити мобилну клинику, након чега ће моћи да се има и јаснија слика 
о стварном стању на терену када је реч о напуштеним псима и мач-
кама. Имамо позитивна искуства у Немачкој везано за таква мобил-
на возила и добре резултате у Украјини и Румунији где смо радили 
сличне програме за околна села за власничке псе, где је власници-
ма било доста компликовано да доведу псе до града само да би их 
кастрирали и стерилисали – казала је Васбендер.

Вредност донације је између 20 и 30 хиљаде евра.
 Д.К.
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ТОМАС ШИБ ПОСЕТИО ЗАЈЕЧАР

БОРСКИ УЧЕНИЦИ У КВИЗУ 
О ГЕОГРАФИЈИ АМЕРИКЕ

Немачки амбасадор у Србији разговарао са градоначелником Зајечара Бошком Ничићем

У борској ОШ “Бранко Радичевић” одржан квиз под покровитељством Амбасаде САД у Београду

ЗАЈЕЧАР - У оквиру обележавања 19 година немачко–српске развој-
не сарадње, немачки амбасадор у Србији Томас Шиб, посетио је Зајечар, и 
са градоначелником Зајечара Бошком Ничићем, разговарао о плановима 
и пројектима који ће бити реализовани у наредном периоду.

-Драго ми је да имам прилику да угостим немачког амбасадора, и још 
драже ми је што можемо да разменимо мишљења, и што су нам кроз раз-
не облике сарадње, и Амбасада Немачке и немачке развојне агенције при-
лично помогле, не само Зајечару, већ и Тимочкој крајини. Пред нама је вре-
ме још интензивније сарадње, и сада смо о томе и говорили. Део пројеката 
који се тичу побољшања енергетике и енергетске ситуације на подручју 
Зајечара, управо иду преко немачких развојних агенција. Када говорим о 
томе пре свега мислим на енергане на биомасу, од којих је једна требала 
да се гради на Краљевици, снаге 0,75 до 1.00 мегавати, а преместили смо је 
испод средњошколског центра и тамо ће се градити, а друга је код Меди-
цинског центра и она ће бити много већа, снаге 2,2 мегавата. Обе ће бити 
на биомасу. Наше предузеће „Тимок одржававње“ је пре неколико дана са 
својим машинама почело производњу и одлагање биомасе, тако да ћемо 
имати једну већу количину у наредних годину дана, таман док се енергане 
буду градиле, истакао је приликом пријема градоначелник Зајечара Бош-
ко Ничић и додао да је са амбасадором разговорао и о другим видовима 
сарадње.

-Мислим да се слажемо око тога, да стварање повољније саобраћајне 
инфраструктуре, али и отварање индустријске зоне „Запад“ јесу предуслови 
за то да инвеститори много чешће посећују Зајечар, и један немачки инве-
ститор је био овде, показао интересовање. Са друге стране, морамо да ра-
димо на развоју туризма и на туристичкој инфраструктури и комплетном 
осмишљавању да Феликс Ромулијана само буде магнет који ће привући ту-
ристе, али ћемо осмишљавање морати да ширимо и на друге гране туриз-
ма, као што је бањски туризам, спортски. Говорили смо и о одливу мозгова, 
како младих људи, тако и уопште радне снаге са овог подручја, и наравно 
да тај процес не можемо тек тако зауставити, али ћемо радити на томе да 
што пре створимо компаније у којима ће ти млади људи моћи да раде, као 
што раде само у Немачкој, Аустрији и другим земљама, рекао је Ничић.

-Ми смо имали веома добар разговор о актуелној економској ситу-
ацији у Зајечару, али и целом овом крају, о актуелним пројектима који су 
већ реализовани, као и о пројектима које ћемо реализовати у будућности. 
Постоји цео низ пројеката који су успешно реализовани у склопу развојне 
сарадње са Немачком, који ће се и наставити, па и пројекат у вези са био-
масом. Настављамо ту сарадњу са циљем да источна Србија буде спремна 
и припрељена за улазак у Европску унију и да економски буде спремана 
за тржиште Европске уније. Уједно радимо на томе и саветујемо немачким 
компанијама и инвеститорима да отворе своје компаније овде у Зајечару, 
свакако је одлука до самих компанија, али ми као немачка амбасада их ох-
рабрујемо да не гледају само велике градове, него да гледају крајеве који 
су економски мање развијени, и где је незапосленост и одлив мозгова је-
дан од највећих изазова, рекао је немачки амбасадор у Србији Томас Шиб.

Градоначелник Зајечара је немачком амабасадору поклонио репли-
ку главе императора Галерија, а по завршетку састанка организована је по-
сета Основној школи „Десанка Максимовић“.

Свечано обележавање 19 година немачко-српске развојне сарадње 
настављено је у Народном позоришту Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” 
извођењем позоришне представе “Пунолетство”.

Амбасадор је у току дана посетио и Регионалну привредну комору, 
Инфо центар, финансиран од стране ГИЗ-а, Немачке агенције за међуна-
родну сарадњу, као и Удружење Друштва Рома.

Текст и фото: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2400-nemacki-ambasador-u-srbiji-tomas-sib-

posetio-zajecar

БОР - У борској Основној школи “Бранко Радичевић” одржан је гео-
графски квиз под покровитељством Амбасаде Сједињених Америчких др-
жава (САД) у Београду. Џејмс Хагенгрубер, аташе за штампу америчке Ам-
басаде ученицима је представио знаменитости државе Монтана.

- Рођен сам у Монтани и говорио сам о најстаријем граду који се зове 
Бјут који је умногоме сличан као Бор. Бјут развија рударство и велики број 
Срба рудара живи управо у том граду. Причао сам деци о националним пар-
ковима у Америци и представио друге знаменитости – казао је Хагенгрубер.

Квиз је прилагођен ученицима седмог разреда и односи се на пи-
тања из градива које уче у школи.

- Ово је седма сезона да радимо квиз упознавање географије Аме-
рике. Сваке године радимо са девет нових школа и тиме ми упознајемо Ср-
бију а деца имају прилике да упознају дипломате Америчке амбасаде , да 
се ближе упознају са културом Америке, али и да практикују говор са не-
ким коме је то матерњи језик. Квиз је организован у три круга. Ово је први 
круг такмичења, следећи ће бити за месец дана, где ће учествовати пет по-
луфиналиста а онда бирамо финалисту који ће доћи у Београд два дана и 
биће гост Амбасаде САД на финалном такмичењу. Питања су састављена 
на основу градива из уџбеника који они користе у седмом разреду у шко-
лама-рекла је Душица Миливојевић из канцеларије за културу и медије при 
Амбасади САД у Београду.

Представници Амбасаде САД у Београду су поклонили борској шко-
ли америчке уџбенике, атласе, мапе, лексиконе, енциклопедије, што ће 
деци бити потребно за припрему за учествовање у другом кругу такми-
чења и за велико финале у Београду које ће се одржати крајем маја.

Радиша Петковић, директор ОШ “Бранко Радичевић” изразио је за-
хвалност што ученици имају прилику да покажу своје знање и учествују у 
квизу.

 – Надам да ће показати добро знање и да ће се пласирати у даљи 

круг такмичења као и да ће стићи до финала. У првом кругу такмичења уче-
ствује 14 ученика који су се припремали са наставницом. Сарадња са аме-
ричком амбасадом је од великог значаја за нашу школу и ученике и драго 
нам је да сарађујемо са свим људима који имају добру вољу и желе да омо-
гуће деци да покажу своје знање и да напредују. Најуспешњији ће доби-
ти као награду ИТ опрему од Амбсаде САД у Београду – казао је Петковић.

Жељко Николић, ученик седмог разреда ОШ “Бранко Радичевић” ис-
тиче да је његов сан да бар једном добије прилику да посети Америку.

- Желео сам да учествујем у квизу јер ме занима Америка, нарочи-
то Вашингтон и Њујорк, и њихови национални паркови. Свако би волео да 
једном отпутујем у Америку – каже Николић.

 Д.К.
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МОБИЛНИМ ТИМОВИМА 
НОВА ВОЗИЛА

СЈАЈАН НАСТУП ИСТОЧНЕ 
СРБИЈЕ У КРАЈОВИ

ПРОМОВИСАНЕ АКТИВНЕ 
МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ, 
РАСТЕРЕЋЕНИ РОДИТЕЉИ

Уручени кључеви возила тимовима 
који се баве инклузијом Рома

Саопштење за јавност Регионалне агенције за развој источне Србије

Састанак са предузетницима организовала Општинска управа

Почела бесплатна припремна настава

КЊАжЕВАЦ - У Регионалном центру за стручно усавршавање про-
теклог викенда почела је бесплатна припремна настава за ученике осмог 
разреда основних и матуранте средњих школа. Наставу организује општи-
на Књажевац.

Како би младима помогла да се што боље припреме за упис у жељене 
школе и факултете, општина Књажевац, трећу годину заредом организова-
ла је бесплатну припремну наставу за осмаке и матуранте. Један од циље-
ва локалне самоуправе је и да растарети кућне буџете, рекао је Бранислав 
Јосифовић, шеф Кабинета председника општине: ‘’Ово је мера на коју смо 
јако поносни и мера по којој смо јединствени у читавој земљи. Сагледава-
мо је из два угла – први је да ученицима омогућимо добру, организовану и 
свеобухватну припремну наставу, а да, са друге стране, помогнемо њихо-
вим родитељима и растеретимо њихове кућне буџете. Нисмо укинули није-
дан бесплатан сервис за грађане, напротив, трудимо се да их из године у 
годину иновирамо и да на сваки начин помогнемо породицама са децом’’.

Српски језик у математика су предмети намењени ученицима ос-
мог разреда, док је настава за средњошколце организована из пет пред-
мета, додаје Дејан Томић, директор Регионалног центра за стручно усавр-
шавање, у чијим просторијама се она одвија.

Квалитетно образовање, које ученици добијају у школама, на овај 
начин се само допуњава и проширује, сматра председник Општине Ми-
лан Ђокић: ‘’Настава је квалитетна, адекватна, а ми, као општина, желимо 
да омогућимо и оној деци чији родитељи немоју довољно новца да пла-
те приватне часове, да то ураде на припремној настави, коју финансира 
општина Књажевац’’.

По свему судећи, ранији апел првог човека књажевачке општине, 
упућен родитељима да своју децу пошаљу на припремну наставу, уродио је 
плодом, с обзиром да их је на часовима, који се организују викендом, више 
него претходне године – преко 200 осмака и око 170 матураната.

 Љ. П.

У оквиру Међународног сајма туризма у Крајови у Румунији од 8. до 
10. марта РАРИС - Регионална агенција за развој источне Србије, оргнизо-
вао је велику презентацију источне Србије.

Под слоганом „Visit East Serbia“ заједнички су се представили серти-
фиковани партнери Регионалног бренда источне Србије Balcanica Superior: 
хотел Албо, Тимомед, Адонис, Етно село Гостољубље, Жупан апартмани, 
Фрутимо, Винарије Рај и Матаљ, Атријум апартмани, Пивница “C’est La Vie” и 
хотел Стара планина; Туристичке организације Неготина, Кладова и Доњег 
Милановца; као и Фелиx Ромулиана и Лепенски Вир.

Сјајан наступ источне Србије резултирао је након дугих припрема. 
Састојао се од савремених - дигиталних начина промоције (web, фото, ви-
део, друштвене мреже) и традиционалних метода (наградних игра, презен-
тација, Б2Б сусрета, брошура, плаката).

Visit East Serbia је и назив истоимене регионалне туристичке плат-
форме источне Србије која се састоји од:

- Web сајта: http://visiteastserbia.rs
- Facebook стране: хttp://www.facebook.com/visiteastserbia
- Инстаграм налога: хttp://www.instagram.com/visiteastserbia
- YouTube канала: http://skr.rs/C23

БОЉЕВАЦ - Предузетницима и привредницима у Бољевцу су пред-
стављене активне мере политике запошљавања, које ове године реализује 
Национална служба запошљавања.

О програмима су говорили представници зајечарске филијале НСЗ, 
са посебним освртом на повољности за предузетнике који уз подршку др-
жаве могу упослити одређен број радника и на тај начин смањити сопстве-
на издвајања. Представљен је Програм јавних радова, стицања практич-
них знања, стручне праксе и као нова мера, запошљавање приправника. 
Састанак са предузетницима је организовала Општинска управа у циљу 
бољег информисања и подстицања за њихово укључивање у неку од под-
стицајних мера.

Текст и фотографија: www.boljevac.org.rs

БОР, ЗАЈЕЧАР - Кључеви 30 аутомобила “Фиат Типо” и исто толико 
лап топ рачунара додељени су мобилним тимовима градова и општина у 
Србији,који се баве инклузијом Рома у оквиру програма подршке ЕУ, међу 
којима су градови Бор и Зајечар.

На свечаности у Београду испред града Зајечара присуствовали су 
Марина Милић, заменица градоначелника и Саша Ивановић, помоћник 
градоначелника.

Кључеви аутомобила уручени су градоначелнику града Бора Алек-
сандру Миликићу. Са градоначелником церемонији су присуствовали и 
Мирјана Жикић, радница Градске управе и Срећко Здравковић, члан Град-
ског већа. 

Свечаности уручивања возила присуствовали су министар за рад, со-
цијална и борачка питања Зоран Ђорђевић и амбасадор ЕУ Сем Фабрици.

 Д.К.

Фото: Преузето са Facebook-a
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ОСМОМАРТОВСКА 
ЧАЈАНКА ПЕНЗИОНЕРА

ЂАЦИ ОДУШЕВИЛИ 
ПУБЛИКУ

КУЛТУРА
 Отворена изложба у галерији књажевачког Завичајног музеја

ПРИЧЕ О СТАНОВНИЦИМА 
АНТИЧКОГ ЗАДРА

Обележен Међународни дан жена

КЊАжЕВАЦ - У галерији Завичајног музеја отворена је изложба ‘’Ис-
причаћу ти причу’’ Археолошког музеја из Задра. Изложба говори о станов-
ницима античког Задра, чији је живот реконстрисан на основу предмета од 
злата, сребра, ћилибара, или стакла, са којима су сахрањивани. На отва-
рању, публика је имала прилику да се сусретне са ауторком изложбе Тим-
ком Алихоџић, вишим кустосом Античког одела задарског музеја.

Ко је била Дама с Реље, сахрањена са стакленим посудама, од чега 
је боловао сиромах из гроба 50, како је била особа сахрањена у гробу 11, 
само су неке од прича о житељима античког Задра о којима говори излож-
ба „Испричаћу ти причу“ Археолошког музеја из овог града северне Дал-
мације. Истраживање некропола из периода од првог до четвртог века и 
богати материјал, пронађен у њима, пружили су ауторки Тимки Алихоџић, 
вишем кустосу Античког одела овог музеја, прилику да реконструише жи-
вот становника античког града.

‘’Захваљујући антрополошкој анализи, сазнали смо јели мушкарац 
покопан, жена, дијете, од које болести је боловао, колико дуго живио, как-
ва је била исхрана....Предмети које имамо нам говоре ко су они били: ме-
дицинари, писари....’’

Један од човекових највећих страхова је страх од смрти. Верујући 
да ће умрли наставити да живе на неком другом свету, породица их је 
сахрањивала са оним предметима које су за живота користили. Од старог 
Рима до наших дана, обичаји се нису много променили.

‘’Не знам колико може технологија напредовати, да се човек преста-
не бојати смрти. Из страха што не знамо што нас чека, стварамо тај други 

СОКОБАЊА-Сви који су у су-
боту били у конференцијској сали 
хотела „Моравица“ имали су прилику 
да се ,бар на тренутак, врате у време 
старог Ниша пратећи причу Стевана 
Сремца о Зони Замфировој, у фено-
меналној изведби ученика драмске 
секције СШ „Бранислав Нушић“. На 
крилима успеха представе „Госпођа 
министарка“ професорке Милена Де-
нић и Дијана Марјановић направиле 
су још један добар посао заједно са 
својом екипом из „Министарке“. Води-
ло се рачуна о сваком детаљу, почев 
од сценографије, костима, предмети-
ма који су коришћени у том периоду 
па до идеалне поделе улога где је сва-
ко од ученика добио лик који му по 
сензибилитету пристаје. 

„И ова представа је урађена у 
рекордном року. Почели смо јануара 
месеца, дакле нисмо имали ни пуна два месеца што је било веома стресно 
за све нас јер смо били фокусирани не само на глуму већ и на израду сце-
не која је много захтевнија у односу на „Госпођу министарку“. Међутим ,ра-
дити са овом групом ученика је право задовољство и успех није изостао“, 
каже Дијана Марјановић. 

Једну од најзапаженијих али и најтежих улога у овој представи ,Тет-
ка Доку“ одиграла је Кристина Динић. 

„Није било ми лако да одиграм Доку, жену које је била несвакидашњи 
лик у то време, без длаке на језику, која пуши ,пије,несвојствену женама из 
тог времена. Био је то велики изазов али по реакцијама публике изгледа 
да је испало добро“, каже Кристина Динић. 

Озбиљан задатак је имао и Богдан Вучић који је имао задатак да нам 
прикаже карактер старог Хаџи Занфира. Он каже да је Хаџи Занфира поку-
шао да представи као строгог и преког човека који је уживао велико по-
штовање у тадашњем Нишу и да му је најтеже било да одглуми љутњу и 
бес свог лика.

Судбина представе „Зона Замфирова“ је неизвесна јер већину глума-
ца чекају обавезе око матурског испита и препреме за пријемни на факул-
тете али, постоји велика жеља свих учесника да, ако буде било могућности, 
нам пруже прилику да поново уживамо у љубавној причи Зоне и Манета. 

 M.Б.

КЊАжЕВАЦ - Удружење пензионера, Културно – уметничко друштво 
Сунчана јесен и Секција жена обележили су Међународни дан жена тради-
ционалном чајанком. У Дому културе изведен је колажни програм под на-
зивом ‘’Божанствена жено’’.

Ако се млађи ретко сећају Осмог марта, то се, свакако не може рећи 
за наше најстарије суграђане, који сваке године, овим поводом, организују 
чајанку. Дан женске равноправности честитали су Радомир Вељковић, 
председник Удружења пензионера и Игор Стевановић, заменик председ-
ник Скупшине општине.

Колажним програмом, симболично названим ‘’Божанствена жено’’, 
чланови ‘’Сунчане јесени’’ и Секције жена, песмом, игром и стиховима под-
сетили су публику на време младости и љубави. Љ. П.

свијет. Људи имају различите обичаје, али увијек постоји тај други свијет..,’’ 
додаје ауторка изложбе.

У много чему слични, па и у обредима спровођеним приликом 
сахрањвања били су и становници Тимацум минуса, каже Бојана Илијић, 
виши кустос археолог Завичајног музеја.

‘’Античка култура има ту неку заједничку црту и лако је препознатљи-
ва, тако да ово што је овде на изложби, можемо да видимо и на Тимацум ми-
нусу, али у мањој мери. Антички Задар био је велики град, њихова некро-
пола има преко две хиљаде истражених гробова...’’

И тако су стари Римљани повезали археологе Задра и Књажевца, који 
ће, како најављују, наставити сарадњу.

Директор Завичајног музеја Александар Ристић позвао је Књажев-
чане да у наредних месец дана погледају ову велику и вредну изложбу.

‘’Ја сам заиста почаствован што је Завичајни музеј имао прилике да 
угости овако велику изложбу. Волео бих да грађани Књажевца дођу и по-
гледају је, јер заиста вреди.’’

Изложба ‘’Испричаћу ти причу’’ биће у галерији Завичајног музеја от-
ворена до 12. априла.

 Љ. П.

Друго извођење „Зоне Замфирове“ ученика драмске секције
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МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ – ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИх 
ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИх ПРОБЛЕМА

„ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН”
Нови садржаји у организацији Центра за културу

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

Према најновијим процена-
ма Светске здравственe органи-
зације и Међународне агенције 
за истраживање рака, оболевање 
од малигних болести у свету је по-
расло на 18,1 милиона људи. Реги-
стровано је 9,6 милиона смртних 
случајева од свих локализација 
малигних тумора у 2018 години. 
Током живота, један од пет муш-
караца и једна од шест жена ће 
оболети од рака, а један од осам 
мушкараца и једна од једанаест 
жена ће умрети од неког облика 
малигне болести. Oво је последи-
ца неколико фактора, од којих су 
најзначајнији укупан пораст ста-
новништва и продужено очекива-
но трајање живота, али и промена 
учесталости одређених фактора 
ризика за рак, повезаних са со-
цијалним и економским развојем. 
Пример су земље убрзаног еко-
номског развоја где су у прошлости најучесталији били малигни ту-
мори који су последица инфекције. Сада се у овим земљама чешће 
јављају они типови малигних тумора који се доводе у везу са стилом 
живота и који су учесталији у индустријски развијеним земљама.

У нашој земљи се годишње у просеку дијагностикује 36000 но-
вих случајева малигних болести, 
а умре више од 20000 људи због 
ове групе болести.

На територији Зајечарског 
и Борског округа у 2016. годи-
ни регистровано је 1368 новоо-
болелих од малигних тумора. У 
општини Зајечар је тај број био 
349, у Бољевцу 51, Сокобањи  74, 
а у Књажевцу 170. Међу општина-
ма Борског округа, највећи број 
новооболелих је регистровано 
у Бору – 272, док је најмањи број 
у општини Мајданпек и то 116. У 
Неготину је у 2016. години од ма-
линих болести оболело 209 осо-
ба, а у Кладову 127.

Од свих малигних болести 
на територији нашег региона во-
дећа локализација код мушкара-
ца је карцином плућа и бронха са 
17,74 %,  а код жена карцином дој-
ке је и даља убедљиво најчешћи 
малигни тумор и чини 21,62 %  
свих малигних тумора. Koд муш-
караца на другом месту су тумо-
ри дебелог црева, као и  код жена. 
На трећем месту по учесталости 
је карцином грлића материце код 
жена, а код мушкараца карцином 
простате.

Превенција малигних бо-
лести има огроман јавноздрав-
ствени потенцијал и представља 
најефикаснији приступ у контро-
ли малигних болести, јер на при-
ближно две трећине фактора ри-
зика који су одговорни за настанак 
рака могуће је утицати, мењати их 
или их попуно елиминисати. Чак 

40 % малигних болести може бити избегнуто једноставним мерама: 
престанком пушења, ограниченим конзумирањем алкохола, избега-
вањем сувишног излагања сунцу, одржавањем идеалне телесне те-
жине, конзумирањем здраве хране, умереном физичком активно-
шћу, заштитом од инфекција које се могу развити у рак. Уколико до 

болести ипак дође, рано откри-
вање и лечење може суштински 
да одреди исход болести у пози-
тивном смислу.

У нашој земљи су донети 
национални програми за скри-
нинг рака грлића материце, рака 
дојке и рака дебелог црева. На 
скрининг рака дојке позивају се 
жене старости од 50 до 69 година 
и врло је важно да се жене одазо-
ву и ураде овај преглед, јер рано 
постављена дијагноза значајно 
утиче на излечење.

Центар за контролу  и 
превенцију болести
ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар

МАЈДАНПЕК - У Центру за културу у Мајданпеку ове недеље је 
одржан “Француски филмски караван”. Љубитељи седме уметности 
у граду под Старицом, добили су прилику да погледају нови циклус 
француских комедија, који “помаже да се уз осмех преживи зима!” 
Управо то су речи којима је Француски институт у Србији промови-
сао циклус филмова “Комедије” који се у првом кварталу ове године 
приказује у више од 40 градова Србије, а, протагонисти одабраних 
филмова и њихова настојања да се извуку из необичних и тешких жи-
вотних ситуација воде далеко од свакодневнице и успевају да баш 
добро насмеју. За овај циклус изабране су комедије: Јавна личност 
(режија: Ањес Жауи), Пулен (режија: Матје Сапен), Лепотица и ле-
потица (режија: Софи Филијер), Као дечаци (режија: Жилијен Алар)

Пројекције филмова су одржане у малој сали Центра за кул-
туру Мајданпек.

Француски институт у Србији покренуо је пројекат турнеје 
филмова још 2012.године организујући филмски караван у виду те-
матских циклуса. Годишње се прикаже око 500 пројекција, а каталог 

филмова титлованих на српски увећава сваке године за десетак на-
слова. И.Ћ.


