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ПОНУДЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА
У Мајданпеку заседало Општинско веће

БОР ДОБИЈА ФАБРИКУ ЗА 
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

ДЕФИНИСАНЕ ЦЕНЕ 
ТАКСИ ПРЕВОЗА

Предстоји измена плана генералне регулације

Одржана седница Општинског већа у Кладову

МАЈДАНПЕК- Прошлонедељну седницу Општинског већа у Мајданпеку обе-
лежило је више одлука од значаја за новозапошљавање, како је на самом почетку 
седнице на то указао први човек општине, Драган Поповић.

Овом приликом, Општинско веће основало је Савет за координацију посло-
ва безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Мајданпек за ман-
датни период од четири године, укључивши у његов састав нове људе на одређе-
ним функцијама због којих они треба да буду у саставу овог тела. 

Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка за давање 
у закуп непокретности у јавну својину општине Мајданпек, за мандатни период од 
четири године, нашао се на дневном реду како се не би, као до сада, за сваки поје-
диначни захтев морала да формира. 

Усвојен предлог одлуке о покретању поступка прибављања непокретно-
сти у јавну својину општине непосредном погодбом, односи се на парцелу којом 
се проширује гробље у Доњем Милановцу, а Предлог одлуке о покретању поступ-
ка давања у закуп непокретности - пословног простора у јавној својини општине 
Мајданпек путем јавног надметања у закуп нуди пословни простор површине 161 
квадратни метар у Доњем Милановцу на 15 година, за трговину на мало. 

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да од 
ове године уведено мерење квалитета површинских вода у оквиру којих ће и Бор-
ска река имати редовно мерење вода.

-Борска река је „последица“ уливања два потока од којих један настаје од из-
вора у које се уливају градске фекалне воде а други су индустријске отпадне воде, 
и заједно чине Борску реку. Град Бор је после неколико деценија ћутања на овај 
еколошки проблем препознао потребу за решавањем тог питања и од ове године 
смо увели мерења квалитета површинских вода, и јавно и транспарентно ћемо оба-
вештавати јавност и о стању у Борској реци – казао је Александар Миликић, градо-
начелник града Бора.

Он је нагласио да ће се на тај начин „вршити притисак“ на загађиваче, од 
којих је један и сам град који без система прераде отпадних вода пушта у борску 
реку фекалне отпадне воде.

 -У буџету за 2018. годину смо предвидели израду пројектно техничке доку-
ментације за израду система и изградње фабрике за прераду фекалних отпадних 
вода. Дато је идејно техничко решење којим је предвиђено да се фабрика за пре-
раду фекалних отпадних вода ради на позицији садашњег градског колектора, док 
је планом генералне регулације предвиђено да се та фабрика ради на територији 
месне заједнице борског села Слатина. Разлика је та што је прво решење јефти-
није и технички боље, тако да нам предстоји измена плана генералне регулације, 
а онда и завршетак пројектовања фабрике за прераду отпадних фекалних вода –
додао је Миликић.

За овај посао неопходно је, истиче градоначелник, улагање од неколико де-
сетина милиона евра.

- Реч је о озбиљном и комплексном пројекту који ће коштати између 20 и 40 
милиона евра. Видећемо да средства обезбедимо уз помоћ Владе Републике Ср-
бије и из градског буџета и реално је да се цео овај посао буде готов у наредних пет 
година – казао је Миликић. Д.К.

КЛАДОВО - На седници Општинског већа усвојен је предлог Одлуке о од-
ређивању локација за постављање плутајућих објеката за депоновање и сепара-
цију речних агрегата односно песка и шљунка, као и План локација за њихово по-
стављање у којем је дефинисано да се одређују две постојеће локације у градској 
зони и три на рубном подручју пловног пута Дунавом у општини Кладово. Подрш-
ку већника добио је и предлог одлуке о управљању пијацама која је усаглашена са 
одредбама закона које дефинишу комуналну делатност. 

Једногласну подршку чланова Општинског већа добила је и Одлука о цени 
такси превоза путника на територији општине Кладово.Тарифа за полазак у пери-
оду од 5 сати до 22 часа је 100 динара, за пређени километар износ је 50 динара, у 
ноћним условима плаћа се 75 динара, док се време чекања рачуна 10 динара за ми-
нут, односно 600 динара за час, предвиђено је у ценовнику услуга. На седници Већа 
усвојен је и Оперативни план за одбрану од поплава за водотокове другог реда на 
подручју општине Кладово за 2019. годину који су у надлежности локалне самоу-
праве. Одлука је усаглашена са одредбама Закона о водама.

 М.Р.

За поменуту одлуку утврђен је текст јавног огласа. Такође и текст јавног огла-
са за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек ради 
изградње објекта за потребе туристичких и смештајних капацитета категорије че-
тири звездице у Доњем Милановцу у улици Краља Петра I, укупне површине 3685 
квадратних метара, али и станице за снабдевање горивом у улици Змај Јовиној у 
Мајданпеку, код Електроника укупне површине 2381 квадратног метра. Утврђен је 
и текст јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини ради из-
градње објекта за производњу лековитог биља на Мирочу укупне површине 2058 
квадратних метара са почетном ценом од 360 динара по квадрату.

Утврђен је предлог решења о усвајању достављених наративних и финан-
сијских извештаја о реализацији пројекта у области јавног информисања у 2019.го-
дини.  И.Ћ.

Овај медијски пројекат суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства”
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СКУПШТИНА СТАНАРА ОДГОВОРНА ЗА 
СТАЊЕ ПП ЗАШТИТЕ У ЗГРАДАМА

Бор: ‘’ПП заштита-небрига која тиња’’(2)
ДРУШТВО

ЈАВНОСТ 
НЕЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА 
НАЗИВЕ НОВИХ УЛИЦА

КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

У Мајданпеку коначно сви са тачним адресама

Књажевачка здравствена установа примила вредну донацију

БОР - На територији града Бора има 11 објеката са преко 10 
спратова и још 30 са по шест до девет спратова. По речима Миод-
рага Марковића, начелника Одељења за ванредне ситуације по пи-
тању пожарне угрожености најугроженије су вишеспратнице као и 
стамбени објекти колективног становања старије градње, због не-
одржавања и неинвестирања у противпожарну заштиту током екс-
плоатације тих објеката.

-Припадници ватрогасно спасилачког батаљона су непропис-
но паркирана возила на месту противпожарних и приступних путе-
ва, нарочито код високих објеката који су предвиђени за маневри-
сање ватрогасних возила којима располаже батаљон, што отежава 
и успорава прилаз као и сам долазак и ток интервенције, евенту-
алне евакуације и приступ осталих спасилачких служби – казао је 

МАЈДАНПЕК- Све улице, делови магистралних и регионал-
них и земљани путеви, те насеља са стамбеним и другим објекти-
ма на територији општине Мајданпек, убудуће ће имати своје нази-
ве, а њихови корисници тачне адресе. Активност која је с тим у вези 
у Мајданпеку раније почела, а о којој су заинтересовани могли да 
буду обавештени преко званичног сајта Општине, завршена је јав-
ном расправом на којој је могло да се говори о називима нових ули-
ца у граду и месним заједницама које ће се наћи у новом адресном 
регистру, који израђује Републички геодетски завод.

Мајданпек је добио нове називе за четири, а Доњи Милановац 
у приградским насељима далеко већи број улица.

Рок за завршетак тог посла истекао у марту, а у неколико села 
општине Мајданпек на овом плану ће још радити будући да у личним 
документима, у адреси, више неће моћи да стоји ознака без броја.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”

КЊАЖЕВАЦ - Епархија тимочка и организација ‘’Наши Срби’’ 
из Чикага, посредовањем протојерера Перице Божуновића, дони-
рали су Здравственом, центру у Књажевцу клима уређаје. 

Уређаји су намењен служби за здравствену заштиту жена са 
поливалентном патронажом и ОРЛ амбуланти и биће монитирани 
о трошку дародавца. 

У име директора Здравственог центра, клима уређаје прими-
ли су др Немања Ранђеловић и др Саша Михајловић.

 Љ.П.

Марковић.
Он је нагласио да је према Закону о становању и одржавању 

зграда предвиђена надлежност за вршење послова управљања као 
и обавеза одржавања зграда.

-За стање противпожарне заштите у зградама одговорна је 
скупштина станара на челу са управником или професионалним 
управником зграде. У складу са Законом о становању и одржавању 
зграда предвиђено је текуће одржавање уређаја за откривање и 
јављање пожара и уређаја за гашење пожара које је у андлежно-
сти скупштине станара. У складу са препоруком произвођача, про-
тивпожарна опрема се мора редовно сервисирати – додаје наш са-
говорник.

Како истиче Марковић, Ватрогасно спасилачка јединица 
Одељења за ванредне ситуације у Бору има 74 ватрогасаца спаси-
лаца и располаже са 36 возила, што је довољан број за адекватно де-
ловање у циљу заштите и спасавања људи и материјалних добара.

-Наша јединица покрива Борски округ где има укупно 36 вози-
ла од којих осам само у Бору. Поред тих возила, новембра прошле го-
дине смо добили и ватрогасну аутоцистерну марке МАЗ капацитета 
7000 литара воде преко пројекта од МУП-а, а такође и у оквиру ре-
довних набавли из буџета МУП се планира одређени број ватрогас-
них возила у наредном периоду. У плану је и да у оквиру реализације 
пројекта са Румунијом добијемо одређени број теренских возила и 
чамаца. У најави су и други пројекти пограничне сарадње које спро-
воде Бор и Мајданпек што ће допринети додатном употпуњавању 
возног парка. Осим тога, почетком ове године сви припадници Ва-
трогасно спасилачког батаљона су добили нове униформе, а очекује-
мо и испоруку нових интервентних униформи –рекао је Марковић.

Пет ватрогасаца спасилаца је по конкурсу које је расписао 
МУП прошле године за пријем нових полазника на Основну поли-
цијску обуку припадника ватрогасно спасилачких јединица примље-
но у радни однос а с обзиром на недавно расписан јавни конкурс 
биће примљено још 10 ватрогасаца спасилаца од чега пет у Бору, 
три у Доњем милановцу и двоје у Кладову.

 Д.К. 
Пројекат:  „ПП заштита-небрига која тиња’’, суфинансиран је из буџета Града Бора . 

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

Миодраг Марковић
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НАЈАВЉЕНА НОВА УЛАГАЊА 
У ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ

Александар Вучић, председник Србије обишао Књажевац, Сокобању, Бољевац и Зајечар

ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ - Председник државе Србије Александар Вучић 
у оквиру кампање „Будућност Србије“ обишао је Зајечарски округ. Вучић је 
приликом посете општини Бољевац обишао фабрику пољопривредних 
машина „Агромеханика“, и том приликом истакао да ће држава значајним 
субвенцијама помоћи овог домаћег инвеститора, који ће ускоро запосли-
ти још 60 радника. 

-Подржаћемо све оне који хоће да улажу овде, покушаћемо да дове-
демо једну фабрику из области дрвне индустрије, да људи у Бољевцу могу 
да живе боље. Покушаћемо да све правце према Зајечару и Бору учинимо 
таквим, да можете да рачунате на добре путеве и зато ће овде ускоро бити 
много машина -поручио је Александар Вучић. 

Председник Србије је посетио и новоизграђени хотел „Рамонда“ у на-
сељу Ртањ, у чију је градњу уложено око пет милиона евра и том приликом 
је истакао да је поносан на нашу земљу што има овакав објекат. 

Александар Вучић се у Сокобањи обратио грађанима окупљеним 
испред хотела „Здрављак”.

-  Задовољан сам улагањем у приватни сектор у Сокобањи. Оно 

што је важно, тражићемо, наћи ћемо и довешћемо инвеститоре за хоте-
ле “Здрављак” и “Турист“. Урадићемо и излазак на Коридор 10. Само да зна-
те да то није мали новац, петља кошта 2,5 милиона евра а приступни путе-
ви 3,2 милиона евра, што све износи близу 6.000.000 евра – казао је Вучић.

Председник Вучић са својим сарадницима је обишао и плантажу 
„Тера Оптима” у селу Жучковцу, где је разговарао са власницима о уна-
пређењу производње јабука. Он је наговестио наставак државних субвен-
ција за пољопривреднике, нарочито младе, како би унапредили своје по-
словање.

У Књажевцу је председника Вучића испред компаније Falc East, упр-
кос високој температури, дочекало око две хиљаде грађана. 

- Важно је да још више развијемо Стару планину, да додатно подсти-
чемо воћарство... Нећи да вам обећам сасвим, али покушаћемо да преко 
канцеларије за јавне набавке кренемо у изградњу и да завршимо халу за 
Књажевац. Ако успемо да завршимо ово око ИМТ-а, да за тај простор до-
бијемо 90 – 100 милиона, онда ће прво радници, као повериоци, да се на-
мире. Али, оно што је много важније, да доведемо неког од инвеститора и 
да имате још једну фабрику у Књажевцу, да тиме гарантујете сигурну будућ-
ност својој деци. Дакле, полако, али сигурно, живећете боље, ако упоште 

будемо живели, јер је Књажевац за последњих двадесет година изгубио 
једну трећину становника. Наравно да су за то криви они који су уништи-
ли привреду, отерали људе одавде, позатварали фабрике. Не можемо брзо 
из тога да се извучемо, јер нам је фертилна база ниска. Зато ћемо посеб-
но да размишљамо о Тимочком округу, како додатно да помогнемо – ка-
зао је Вучић.

Александар Вучић потом је, у пратњи свог домаћина Милана Ђокића, 
председника Општине, обишао производне погоне Falc East-а. У разгово-
ру са власником и менаџментом, обећао је снажну подршку државе, уко-
лико ова италијанска компанија прошири производњу у Књажевцу. Посе-
ту Књажевцу председник Србије завршио је у Винарији ‘’Јовић’’ у Потркању. 

Централни догађај организован је у Зајечару где се председник Ср-
бије обратио грађанима у центру града. 

-У наредних месец дана биће потписан уговор, а од јануара креће 
запошљавање. Биће запослено више од 2000 Зајечараца. То је нешто за шта 
смо се борили месецима. За ово сам добио коначну потврду, али су ме мо-
лили да не говорим име компаније - казао је Вучић.

Он је најавио друга улагања у Зајечарском округу.
-Улажемо и у стадион у Зајечару, један од најмодернијих стадиона по 

стандардима УЕФА. Улагаћемо у путну инфраструктуру. Од 15. јула ћете ви-
дети машине на терену да су почеле да раде. Хоћемо да инвестирамо, да 
улажемо и у Ромулијану, да ојачамо Зајечар новим туристичким капацитети-
ма – казао је Вучић, нагласивши да морамо да се боримо против беле куге.

Председник Србије је истакао да ће држава улагати у исток Србије и 
грађане позвао да не напуштају земљу.

-Учинићемо све да пристојној Србији омогућимо да лепо живи од 
споственог рада и да нико у Србији нема зараду мању од 30.000 динара, 
какав год посао да ради-рекао је Вучић.

Председник Србије је најавио и да ће се градити брза саобраћајни-
ца од Параћина до Бољевца, Зајечара и Вршке Чуке, са краком према Бору 
као и да ће бити направљена за само неколико година.

 Дописници „Тимочких“

Александар Вучић у Књажевцу…

…у Сокобањи

…и у Зајечару

…у Бољевцу
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Саопштење за јавност

ДОДЕЉЕНА ЧЕТИРИ СЕРТИФИКАТА
ДОГАЂАЈИ

„СЕНИ“ ПО ПЕТИ ПУТ 
НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ

НАГРАДА ЂАЦИМА 
ИЗ КОБИШНИЦЕ

Одржане 27. Републичке спортске игре параплегичара и 
квадриплегичара Србије

На конкурсу “Радионици баснописаца” 
Задужбине „Доситеј Обрадовић“

ЗАЈЕЧАР - У просторијама РАРИС-а додељена су четири нова сер-
тификата Регионалног бренда источне Србије „Balcanica Superior“. Услове 
за право коришћења бренда испунили су пивнице „C’est La Vie“ из Рајца и 
„Јовановић“ из Рогљева, као и „Атријум“ Апартмани и Ресторан „Језеро“ из 
Кладова.

На тај начин они су се придружили компанијама који су престижни 
статус сертификованог партнера стекли раније: “Тимомед” - Књажевац, Ви-
нарија РАЈ - Неготин, Адонис – Сокобања, Винарија Матаљ – Неготин, Хотел 
“Албо“ - Бор, Ресторан “Жупан” – Сокобања, “МДС” – Књажевац, Етно село 
“Гостољубље” – Неготин, “СЦС Плус” - Књажевац, “Фрутимо” – Књажевац.

Регионални бренд источне Србије “Balcanica Superior” је жиг гаран-
ције који:

•	 гарантује купцима да се ради о одређеном степену квалитета 
брендираног производа или услуге као и да су они пореклом из 
источне Србије;

•	 корисницима бренда унапређује репутацију, видљивост и 
кредибилитет на тржишту.
Жиг гаранције „Balcanica Superior“ је регистрован код Завода за ин-

БОР - Традиционална манифестација 27. Републичке спортске игре 
параплегичара и квадриплегичара Србије СЕНИ, одржана је на Борском 
језеру по пети пут, од 12. до 14. јуна. Манифестација је ове године окупи-
ла такмичара из градова широм Србије, као и екипе из Македоније, Црне 
Горе и Босне и Херцеговине.

–Данас ми је указана велика част и задовољство да вас испред гра-
да Бора поздравим. Ви сте понос државе Србије иви сте шампиони за све 
нас, јер представљате насу земљу у свету. Упркос недостатку финансијских 
средстава и бриге, ви освајате медаље, на чему вам честитам. Град Бор ће 
увек подржатиовакве спортске манифестације– казао је на отварању Ни-
кола Марић, помоћник градоначеник Бора.

Учесници су се такмичили у атлетским бацачким дисциплинама: ба-
цању кугле, копља, диска и чуња. Одржано је и такмичење у шаху, стоном 
тенису, пикаду и стрељаштву. Међу такмичарима су учествовали и про-
слављени параолимпијски репрезентативци: Милош Зарић и Небојша Ђу-
рић, светски прваци у бацању кугле и диска.

- Преко 80 одсто параолимпијаца је потекло са оваквих игара. Ово је 
место одакле особе са инвалидитетом треба поново да се врате у друштво, 
односно место одакле Савез параплегичара покушава да изврши интегра-
цију особа са инвалидитетом поново у друштвене токове. Након настанка 
инвалидности добар део људи се повлачи у своје домове а ми желимо да 
им покажемо да постоје њихови потенцијали које могу искористити и за 
себе, своју породицуа и за друштвену заједницу. То је начин да се особе са 
инвалидитетом оснаже и поново постану равноправни чланови друштва 
–казао је Славиша Савић, потпредседник Савеза параплегичара и квадри-
плегичара Србије.

Он је нагласио да је организација као и сваке године одлична и да је 
град Бор добар домаћин. Ову спортску манифестацију подржали су Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Inpharm Co. 
d.o.o. са брендом СЕНИ и појединачни донатори.

 М.М.

НЕГОТИН - Сташа Андрејевић, Марина Гавриловић, Анастасија 
Крушковић, Милош Балачикић, Лазар Флорић, Јован Јоновић и Вељко Си-
меоновић, ученици трећег разреда Основне школе „Стеван Мокрањац“ у 
Кобишници награђени су у Београду другом наградом у категорији нај-
бољих групних ликовних радова за рад „ Басна-књига“ на конкурсу „Ради-
оница баснописаца“ Задужбине „Доситеј Обрадовић“.

Награде им је на свечаности у Зоолошком врту уручио Слободан Ста-
нишић, један од најчитанијих писаца за децу и младе.

- Реч је о групном раду. Седморо деце је илустровало седам басни 
и од тих радова смо направили књигу. Организатори су нас похвалили за 
креативност и прелепу књигу која је ручно рађена. Провели смо заиста ди-
ван дан у Београду. Деца су први пут посетила ЗОО врт, дружили су се и гле-
дали и луткарску преставу “Пинокио”. Свако дете је појединачно награђе-
но дипломама и књигама-поносна је Даниела Пејчић, професор разредне 
наставе на своје ђаке.

Поред ове награде, одељењу трећег разреда Основне школе „Стеван 
Мокрањац“ из Кобишнице уручена је и похвала, једна од три коју су доде-
лили представници Задужбине „Доситеј Обрадовић“.

 С.М.Ј.

телектуалну својину под бројем 75306 у складу са Ничанском класифика-
цијом (Међународна класификације роба и услуга за регистрацију жигова).

Брендирањем производа и угоститељских услуга диференцира се 
регион источне Србије од конкурентских регија, омогућава се већа видљи-
вост брендираних производа и услуга у односу на конкуренцију и поди-
же ниво квалитета означених производа и услуга. За статус сертификова-
ног партнера могу конкурисати правна и физичка лица регистрована код 
Агенције за привредне регистре која се баве пружањем услуга смештаја и 
угоститељства, као и сеоска туристичка домаћинства која су регистрована 
и послују у складу са Законом о угоститељству, односно произвођачи са те-
риторија општина и градова Зајечар, Сокобања, Књажевац, Бољевац, Бор, 
Неготин, Мајданпек и Кладово.

Јавни позив за предузећа из источне Србије за доделу права за ко-
ришћење Регионалног бренда је отворен и сва предузећа из источне Ср-
бије која су заинтересована, могу своју пријаву поднети на интернет стра-
ници Регионалног бренда www.balcanicasuperior.rs где се могу добити и све 
неопходне информације.
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КОШАРКАШИЦЕ НА 
ПРИПРЕМАМА

КЊАЖЕВЧАНИ ОСТВАРИЛИ 
ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ

У Градској галерији у Мајданпеку

ИЗЛОЖБА РАДОВА 14. 
МАЛЕ ШКОЛЕ СЛИКАЊА

Неготинке међу најталентованијим кошаркашицама Србије Научни радови гимназијалаца међу најбољима у Србији

НЕГОТИН - Теодора Тр-
куља и Јелица Живковић, ко-
шаркашице КК “Хајдук Вељко” 
из Неготина боравиће до 23. 
јуна на припремама најбољих 
кошаркашица Србије за 2005. и 
2006. годиште. Њих две су се на-
шле на списку Кошаркашког са-
веза Србије међу 30 најталенто-
ванијих кошаркашица.

-Срећна сам што сам на 
списку позваних играчица. 
Даћу све од себе да се радом 
наметнем и да себе, свој град 
и свој клуб представљам на 
најбољи могући начин. Пози-
вам уједно и сву децу да крену 
да се баве спортом, а пре све-
га кошарком, јер је она нешто 
најлепше и чини те посебном – 
каже Теодора Тркуља.

Припреме ће бити одржане у Спортском кампу Завода за спорт 
и медицину спорта Републике Србије на Караташу, у организацији 
Кошаркашког савеза Србије, а један од осам тренера који ће на кам-
пу радити са талентованим младим кошаркашицама је и Душан Ман-
дић, тренер неготинског КК “Хајдук Вељко”.

- Позив нашим играчицама је показатељ да у нашем граду по-
стоји добар основ за стварање неке лепе кошаркашке будућности. 

Изузетно сам поносан на Тео-
дору која јако зрело разуме ко-
шарку и има главу плејмејке-
ра, а нарочито на Јелицу која 
је 2007. годиште и ову годину 
је требало да искористи само 
за неко увођење у озбиљнији 
рад, али се ипак њен таленат 
већ сада препознао и заслуже-
но се нашла међу 30 најбољих 
у 2006. годишту, што је огром-
но признање - каже Душан Ман-
дић. 

У раду овог Развојно тре-
нажног центра минулих година 
неготинску женску кошарку са 
успехом је представљала Ми-
лена Траиловић, која је за ово 
окупљање спречена због оба-
веза око пријемног испита за 
средњу школу.

 С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК- У оквиру изложбе “Жене сликари” у Мајданпеку већ 
14.година функционише Мала школа сликања у којој су радови уметница 
инспирација за дечје радове, а по чијем завршетку се у Градској галерији 
организује изложба најуспелијих дечјих радова.

Ове године, уз подршку својих ликовних педагога, стотинак малиша-
на из мајданпечких школа “12. септембар” и “Велимир Маркићевић” и “Вук 
Караџић” у Доњем Милановцу бирали су рад на XVII Међународној излож-
би “Жене сликари 2019” који су не само репродуковали већ му додали и свој 
уметнички доживљај, а 60 најбољих, најуспелијих красе зидове градске га-
лерије на понос малих уметника и задовољство посетилаца.

Спонзор овогодишње Мале школе сликања била је Цветка Хоник из 
Словеније, добитница велике награде XVII Међународне изложбе “Жене 
сликари” у Мајданпеку. 

 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачки гимназијалци остварили су изузетне ре-
зултате на 62. републичком такмичењу талентованих ученика средњих шко-
ла, у истраживачким радовима, које је почетком месеца одржано у Панчеву. 

Матеји Милосевићу је прво место измакло за само један поен. Од-
личан резултат остварили су и информатичари Марко Митровић и Урош 
Ракић. Свој тројици разредни старешина је Миљан Јеремић, професор ин-
форматике. Јеремић истиче да је поносан на своје ученике, као и на све 
остале гимназијалце, који су учествовали на овом такмичењу. Међу њима 
су Михајло Миљковић, Јана Милетић и Тара Јевтић, који су се такмичили 
из српског језика. 

Такмичења су важна за стицање самопоуздања, каже Каролина Ми-
тић, професор енглеског језика. 

-Стално апелујем на своје ђаке да учествују на такмичењима, да виде 
где су. Сматрам да је од великог значаја излазити на такмичења због јачања 
психолошког портрета ученика, стицања самопоштовања и самопоуздања 
–каже Митићева.

У Гимназији, на крају још једне школске године истичу да сви њихо-
ви ђаци, који вредно раде током године, са лакоћом уписују жељење фа-
култете, које и завршавају на време.

 Љ.П.  

ОГЛАС
Продајем или издајем намештен 

двоипособан стан од 70м2, 
на дужи период у Бањском 

пољу, улица Војводе Радомира 
Путника бр.12/23. Јавити се на 

тел.: 063/408-287 и 063/494-289.

Јелица Живковић

Теодора Тркуља
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МЛАДИ ЗАЈЕЧАРЦИ ВОДЕ РАЧУНА 
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ЛАКИЋ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДРУШТВО

Компанија “Текијанка” се шири и помаже људима у невољи

Један од највећих проблема са којима се суочава данашње глобал-
но друштво је брига за екологију и животну средину. Људска небрига и не-
моралност је довела у питање опстанак планете. Природа нас упозорава 
сваки дан. Планета земља је наш дом, а ми о свом дому не водимо рачуна. 
Све климатске промене, као и већина природних непогода су резултат чо-
вековог негативног утицаја. Људи се сете природе само онда када имају 
неку корист од ње, да је експлоатишу и да користе природна богатсва која 
су ограничена. На пример дрвеће даје кисеоник, а сваке године нестану 
хектари и хектари шума, да ли можемо вечно да сечемо дрва која се кори-
сте за огрев или за грађу.

У решавање ових проблема највише треба да се укључе државне ин-
ституције, јер њихова подршка и деловање може дати највеће резултате. 
Постоје организације које раде на овим питањима и које спроводе разне 
акције али је њима неопходна помоћ државе како би резултати били још 
бољи и ефикаснији. Ми као обични људи можемо и треба да кренемо од 
себе да схватимо значај очувања екосистема и животне средине и да про-
менимо своје штетне навике. 

Да чување животне средине и пропагирање њене заштите не тре-
ба примењивати само током Светског дана животне средине и да на томе 
треба радити континуирано показали су зајечарски средњошколци који 
су 14. јуна 2019. године, у дворишту иза Гимназије засадили четири лик-
видамбара.

Садња дрвећа била је пратећа активност обелажавања Светског дана 
животне средине, који је у Зајечару обележен 7. јуна 2019. године у просто-
ру за ПОМАК Тимочког омладинског центра. Организатори манифестације 
били су Завод за јавно здравље “Тимок”Зајечар, Тимочки омладински цен-
тар и Црвени крст а учествовали су ученици свих средњих школа у Зајеча-
ру. О детаљима манифестације писали смо у прошлом броју.

Овом приликом обавештавамо јавност да су представници свих 
школа, организовани у тимове, посадили по једну садницу са обележјем 
своје школе. Прво дрво засадили су ученици Техничке школе који су има-
ли највише успеха у квизу знања. Друго место припало је ученицима Гим-
назије; треће Медицинској школи а четврта садница носи обележје Еко-
номске школе.

Садња неколико дрвета можда јесте мали корак за животну среди-
ну, али када би свако водио више рачуна о свом окружењу живели бисмо 
у здравијем и уређенијем свету. Ови млади људи су то схватили и својим 
учешћем и ангажманом дали савршен пример својим вршњацима и свим 
осталим суграђанима.

Након садње дрвећа, додељене су и дипломе свим учесницима, који 
су се једногласно сложили да ће сви заједно у будућности бринути о сад-
ницама које су засадили и обећали да ће у наредним годинама бити још 
оваквих активности.

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар
Одсек за промоцију здравља

КЛАДОВО - Новоотворена продавница у Новом Сипу 27. је карика у 
Текијанкином трговинском ланцу, у чијим објектима се свакодневно снаб-
девају мештани у шест општина Тимочке крајине. На новој локацији у трго-
вини површине 50 квадрата купце чека више од 1500 артикала. Домаћин-
ско пословање које се темељи на породичним вредностима подразумева 
сталну бригу о жељама купаца.

- Пре ове отворили смо нову трговину у приградском насељу Кла-
душница, док је прва продавница у којој је пре 29 година у Текији траси-
ран развојни путу компаније премештена на нову локацију у месном пар-
ку у том дунавском насељу. На садашњој локацији Текијанкин првенац има 
120 метара квадратних продајног простора, купце чека око 2200 артика-
ла, а запослено је шест радника - казала је Данијела Царановић, ПР Ком-
паније Текијанка.

Неписано правило Компаније Текијанка, да се чине добра дела 
испоштовано је и у Кладушници, насељу у којем у скромним условима живи 
Милица Пиочорушевић (91) витална бака, коју су обрадовали донирани по-
клон пакети. Да је хуманост обележје власника компаније уверила се и мно-
гобројна породица Лакић која је у избеглиштву своје уточиште пронашла у 
Новом Сипу и којој је уручена помоћ.

-Помоћ нам много значи јер имамо скромна примања једва саставља-
мо крај са крајем, често надничимо, али то није довољно за пристојан жи-
вот. Хвала компанији у којој су препознали наше невоље-говори Саво Ла-
кић избеглица из Хрватске.

Иницијативу да се помогне породици њиховог школског друга по-

кренуле су Јована Болботиновић и Андријана Поповић, унуке Живојина 
Болботиновића оснивача “Текијанке”.

- Компанија Текијанка стално испољава хуманост на делу. Ту конста-
тацију потврђује податак да је за донације у шест општина Тимочке краји-
не у 2018. години опредељено 2,6 милиона динара, док је за спонзорства 
компанија издвојила 1,3 милиона динара- истакла је Данијела Царановић.

Од овог јуна у у Текијанкином ланцу је 27 малопродајних објеката са 
више од 450 запослених у шест општина Тимочке крајине. Кроз трговин-
ске објекте “Текијанке “ дневно прође близу 15.000 потрошача, јер су пер-
манентним улагањима постављени високи стандарди у пословању, чиме 
су купцима омогућене многе повољности и привилегије. М.Р.


