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БОР - Град Бор је један од ретких градова у Србији који је до-
нео Оперативни план спровођења превентивних мера заштите од 
пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју гра-
да. Анализа је показала да највећа опасност прети управо од пожа-
ра на отвореном простору где су најугроженији рурални и рубни 
делови града. По речима Данијела Алексића, члана Градског већа за-
дуженог за ванредне ситуације формирање Добровојних ватрогас-
них друштва по западном моделу, које би окупио младе људе који су 
спремни да реагују у ванредним ситуацијама је прича за будућност.

 -Претходних година се врло често дешавало да сазнамо да 
је избио пожар када се он из почетне фазе већ разбуктао,тако да је 
тада много теже да се он угаси и спречи његово ширење. То су углав-
ном слабо насељене средине које су под шумом и у којима живе пре-
тежно старачка домаћинства. На основу те процене која је добила 
сагласност МУП-а и на основу годишње статистике која показује ве-
лики број пожара на отвореном предузели смо низ превентивних 
мера. Све те превентине активности локалне самоуправе стављене 
су у Оперативни план одбране од пожара по коме су дефинисане 
обавезе свих учесника у тим тренуцима. Једна од битних мера је еду-
кација грађана коју спроводимо у сарадњи са Сектором за ванред-
не ситуације. Трибине смо у почетку организовали самостално, али 
због слабог одзива мештана касније смо њих организовали зајед-
но са предавањима о субвенцијама за пољопривреду, јер се упра-
во ти пожари на отвореном дешавају када људи пале стрнике. У са-
радњи са Министарством пољопривреде доста је резултата дала и 

законска новина да ко пали ватру на отвореном, губи право на суб-
венције-каже Алексић.

У склопу редовног одржавања сеоских и некатегорисаних пу-
тева сређивани су и противпожарни путеви, а спроведена је и ак-
ција провере хидрантске мреже.

-Постоје села као што су Бучје, Метовница и Танда у којима 
стање са водом није баш сјајно тако да смо у тим селима уредили 
алтернативне водозахвате. Највећи проблем на територији града је 
подручје Јужног Кучаја које је под шумом, а и са еколошке стране је 
јако битно, јер су оба изворишта воде на том месту. Буџетом за ову 
годину планирали смо куповину камере са великим оптичким зу-
мом која ће бити постављена на радарском центру Црни врх и која 
ће бити ротирајућа тако да ће моћи да сними 80 одсто борске тери-
торије, јер када би се тамо десио пожар то би била велика катастро-
фа-тврди наш саговорник.

У стамбеним зградама Скупштине станара су дужне да брину о 
хидрантској мрежи и апаратима, а противпожарни инспектор врши 
надзор у тим објектима.

-Пожар у згради је појединачна ствар.У згради има људи,увек 
ће неко од станара да јави да је избио пожар,ватрогасци у граду брзо 
стижу на место несреће. Пожари у зградама се дешавају најчешће 
када крене грејна сезона, а за град су већи проблеми и губици од 
пожара на отвореном простору-сматра Алексић.

Поред пожара на отвореном, због велике индустрије која је 
смештена у граду опасност су техничко технолошке несреће.

-Ризик увек постоји, али све превентивне мере које се спро-
воде имају за циљ да смање ризик. Није град толико угрожен, без-
бедност у ужем центру града је на задовољавајућем нивоу, осим 
чачанских солитера приступачност зградама је углавном свуда на 
задовољавајућем нивоу. Мора се променити свест људи, да се од-
говорније понашају и приступају овом проблему. По нашем налогу 
ЈКП „Водовод“ је на више локација у граду ставило у функцију под-
земне хидранте који су практичнији због злоупотреба. Нови закон за 
управљање у ванредним ситуацијамаје добро дефинисан. Сматрам 
да је формирање Добровојних ватрогасних друштва по западном 
моделу добра ствар, а с обзиром на то да смо добили статус града 
постоји и законска могућност за њихово финансирање. Док се то не 
деси мрежа повереника цивилне заштите биће веза између локалне 
самоуправе и грађана у ванредним ситуацијама -закључује Алексић.

 М.М.
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“.

МАЈДАНПЕК - У свим мајданпечким образовним установама, 
почетак школске године обележили су”радови у току” на уређењу 
школског простора. Иако су очекивања била, да ће се они брже при-
вести крају, показало се да радови и даље трају, а када ће бити окон-
чани тешко је предвидети.

Средњошколску зграду тек очекује друга фаза уређења због 
чега је било најављено да ће се настава одвијати у учионицама ОШ 
“12.септембар”, али се испоставило да тамо нису завршени радови 
на крову и подовима које финансира Министарство просвете. 

И у Музичкој школи “Ранко Кривић, која практично функцио-
нише у склопу исте зграде се још увек одвијају радови на ренови-
рању учионица, ходника, расвете и крова. Она постоји 43 године, а 
стање просторија у којем је функционисала последњих, није било 
примерено за одвијање наставе, будући дас у дотрајали кров и ви-
шегодишње прокишњавање створили влагу, па су и многи инстру-
менти морали да буду расходовани.

И у ОШ “Велимир Маркићевић” су током овог месеца извођени 
радови на уређењу санитарних просторија, односно, тоалета.

 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”.
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НИКОЛИЋ: ПОЉОПРИВРЕДУ 
ДИЖЕМО НА ВИШИ НИВО

Завршено асфалтирање пута од Рогљева до Рајца

Нови конкурси за субвенционисање 
пољопривредне производње

У Клокочевцу је у суботу одржан 
Јесењи пољопривредни сајам

Општина Кладово поделила 14,7 милиона динара за 
субвенције у пољопривреди

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац расписала је три нова конкурса намење-
на развоју пољопривредне производње. Из Буџетског фонда за развој пољопривре-
де субвенционисаће се заснивање засада под медоносним биљем, органска про-
изводња и набавка опреме за прераду на газдинству. 

Биће субвенционисана регистрована удружења пчелара за купљени садни 
материјал у износу од 80 одсто вредности садног материјала, а највише до 1.500.000 
динара.

Општина Књажевац расписала је конкурс за доделу субвенција у органској 
производњи. Средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде субвенциони-
саће се регистрована пољопривредна газдинства за купљени садни, или сетвени 
материјал дозвољен за употребу у органској производњи, контролу и сертифика-
цију и друге инвестиције које се односе на органску производњу, у износу од 80 од-
сто инвестиције, а највише до 50.000,00 динара.

Општина Књажевац расписала је конкурс за доделу субвенција за набав-
ку опреме за прераду на газдинству. Биће субвенционисана регистрована пољо-
привредна газдинства за набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење 
и паковање млека и производа од млека, сушење воћа, поврћа и грожђа, блан-
ширање, пастеризацију и стерилизацију производа, пријем, прераду и паковање 
воћа и поврћа, производњу вина и других алкохолних пића, опремање дегустаци-
оних сала. Интензитет помоћи износи 80 одсто од укупно прихватљивих трошкова, 
а максимални износ повраћаја средстава је 500.000 динара по једном кориснику. 

Текстови конкурса објављени су на званичном сајту општине Књажевац 
(www.књазевац.рс), са ког се може преузети и образац захтева за доделу субвенције. 

Све додатне информације и образац захтева могу се добити у Агенцији за 
развој (телефон: 019/731-256). Љ.П.

НЕГОТИН - Завршено је асфалтирање пута од Рогљева до Рајца у укупној ду-
жини од 3,8 километара, укупне вредности од 30,4 милиона динара. Радови на овој 
деоници одвијали су се у оквиру програма рехабилитације државног пута другог 
А приоритета Мокрање – Шипиково. Изводиле су их екипе “Штрабага” д.о.о, Огра-
нак Предузеће за путеве Зајечар, које су за асфалтирање ове деонице утрошиле 
3.120 тона асфалтне масе.

-Радови у тимочком делу општине су стратешки веома важни не само за 
нашу општину него и за републику. Радимо на томе да оживимо тимочко виногорје, 
у делу производње и узгоја винове лозе и развоја етно туризма пивница у Рогље-
ву, Рајцу и Смедовцу. И до Смедовца смо одрадили пут у дужини од два километра- 
каже Владимир Величковић, председник општине Неготин.

На деоници од Рогљева до Рајца остало је да се заврши још уређење трасе, 
банкина, да се подкреше шибље. Радови на овим пословима су у току. 

Локална самоуправа најављује да од октобра крећу радови на уређењу још 
километра пута од Тамнича ка Браћевцу.

-Циљ је да се ова траса споји и са Брусником како би туристи из правца Заје-
чара могли брже да стигну до пивница. Сви који долазе у наш крај дунавском маги-
стралом или пролазе кроз Неготин могу да користе овај путни правац који је зав-
ршен. Очекујемо да се идуће године споји деоница до Брусника чиме ће и остала 
села у овом делу општине бити обухваћена и наравно путни правац до Брусника 
биће завршен - додао је Величковић. С.М.Ј.

КЛАДОВО - Власницима регистрованих пољопривредних газ-
динстава из кладовског краја који су остварили право на субвенције 
Саша Николић, председник општине Кладово поделио је Решења о 
додели подстицаја за 2019.годину. Ове године право на субвенције 
остварило је 196 пољопривредника, којима је подељено 14,7 ми-
лиона динара, али то није коначна сума јер ће за произвођаче, који 
нису прошли у првом кругу новчана средства бити опредељена на-
кон ребаланса буџета општине Кладово за 2019. годину.

- Желимо да помогнемо све оне домаћине који су се јавили на 
конкурс, јер пољопривреда представља један од три стуба на који-
ма се темељи развој општине Кладово. Зато је један од циљева ло-
калне самоуправе да се пољопривреда у кладовском крају подигне 
на виши ниво. Решења о додели субвенција за развој пољопривре-
де уручена су првој групи пољопривредних произвођача који су 
испунили услове за финансијску подршку која ће утицати на развој 
пољопривреде на територији општине Кладово-казао је Саша Ни-
колић, председник те подунавске општине.

Од 15,3 милиона издвојених у аграрни Фонд из овогодишњег 
буџета локалне заједнице на име субвенција власницима регистро-
ваних пољопривредних газдинстава исплаћено је 14,7 милиона 
динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газ-
динстава, за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, за 
инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и за 
економске активности у оквиру подизање конкурентности произ-
водње по методологији садржаној у Правилнику који је добио са-
гласност ресорног министарства, док је износ износ од 600.000 ди-
нара издвојен је за вештачко осемењавање крава.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

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

МАЈДАНПЕК- У Клокочевцу код Мајданпека у суботу је одр-
жан трећи по реду „Јесењи сајам пољопривреде“, у организацији 
Удружења „Аграр Пореч“ из Клокочевца, а под покровитељством 
општине Мајданпек. 

Манифестација такмичарског карактера, окупила је већи 
број излагача који су на овом сајму представили производе до-
маће радиности, здраву храну и традиционална јела из овог краја, 
а приређен је и пригодан културно-забавни програм. У сваком 
случају, како је то на отварању истакао Никола Науновић, пред-
седник СО Мајданпек реч је о манифестацији која има посебан зна-
чај за овдашње село и све оне који будућност виде у развоју села 
и производњи за коју ово поднебље има изузетне погодности.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај 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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„КРАЈИНСКА БЕРБА“

НЕГОТИН - Свечаном поворком која је из центра Рогљевачких пив-
ница кренула у суботу, 7. септембра ка виноградима у једном од најстаријих 
села Неготинске крајине озваничен је почетак бербе грожђа, које ове го-
дине, чини се, задовољава и количином. 

Обучени у народне ношње са корпама, гајбицама и традиционал-
ним посуђем, Рогљевчани и њихови гости, обрали су у виноградима прве 
зреле гроздове који ће након обраде, по домаћим рецептурама мештана, 
дати добра и квалитетна вина, по којима је овај део Србије надалеко познат.

-Циљ нам је, да покажемо у првом реду нашу богату културно исто-
ријску прошлост, да укажемо на чињеницу да се грожђе и винова лоза овде 
гаје од вајкада, да посетиоцима прикажемо како се некад брало грожђе, 

како су га девојке у бачвама босим ногама муљале, како се прерађивало и 
како су се правила вина. Доста од те традиције живи и данас јер се вина у 
Рогљеву праве на начин како су то наши стари радили, традиционалном об-
радом, сада уз савремену технологију, па квалитет не изостаје – каже Бар-
бара Радосављевић из Удружења за неговање етно наслеђа и развој рурал-
ног туризма “Рогљевачке пивнице”.

Баш зато су посетиоцима на располагању биле све пивнице у којима 
су могли да се увере у квалитет овдашњих вина, а организатор се потрудио 
и да их анимира кроз базар пољопривредних производа и старих заната. 
За све оне који су желели да из Неготина дођу на ову манифестацију орга-
низован је и бесплатан превоз.

-Налазимо се на тлу којим се ретко ко може похвалити, тлу Богом да-
ном за узгој винове лозе, производњу вина и развој туризма. Ово су ква-
литети који нас одвајају од других крајева земље а које морамо унапре-
дити. “Крајинска берба” је веома важан посао у неготинском крају и свима 
који се њиме баве желим да све протекне како треба - рекао је отварајући 
ову манифестацију Владимир Величковић, председник општине Неготин.

У програму које Удружење “Рогљевачке пивнице” организује у са-
радњи са Месном заједницом Рогљево и Туристичком организацијом 
општине Неготин наступили су, овом приликом, чланови Културно умет-
ничког друштва “Воја Чурић” из Кобишнице, КУД Делејне у општини Брего-
во у Бугарској, али и Лазар Савић, гајдаш из Сврљига, Марија Станојевић, 
студенткиња друге године на Факултету музичке уметности у Нишу на одсе-
ку соло певања, здравичар Драгослав Станисављевић Персинац из Чубре, 
Оркестар “Зора” Милета Костандиновића Цабе и Дувачки оркестар “Врањ-
ски бисери” из Врањске бање.

Бирала се и најлепша берачица грожђа. Ове године за ту титулу над-
метала се чак 31 девојка од 10 до 32 године старости, али је жири одлучио 
ленту победнице уручи Теодори Стојановић из Неготина. Прва пратиља је 
Неготинка Јелена Пантовић, а друга Зајечарка Марија Чокојевић.

Жири је одлучио да награди и најмлађу учесницу, десетогодишњу Со-
фију Жикић из Рогљева, као и да титулу најшармантније берачице додели 
Јовани Милић, а највредније Снежани Бутаревић из Буковча.

 С.М.Ј.

Одржана манифестација на Рогљевачким пивницама

Фото: Живојин Михајловић
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

„МАРАТОН ЖЕЉА“ ОКУПИО 400 ЉУДИ

У реновираном објекту Културно – образовног центра

Традиционална манифестација у Сокобањи масовнија него прошле године

БОЉЕВАЦ - У реновираном објекту Културно – образовног цен-
тра, свечаном седницом обележен је Дан општине Бољевац уз присуство 
представника јавних и државних институција, градова и општина у окру-
жењу,Војске Србије, МУП-а и гостију из суседних земаља.

Слађан Ђимиш, председник Скупштине општине Бољевац пожелео 
је присутнима пуно успеха у послу, као и пуно здравља и среће у животу.

Небојша Марјановић, председник општине Бољевац у свом об-
раћању је истакао да је приоритет развој бољевачке привреде.

- Привредни сектор ради озбиљно, инвестирају и улажу, а многи су 
програм реализовани захваљујући помоћи државе. Кинези ће бити стра-
тешки партнери за фабрику индустријског, односно привредног експло-
зива у Бољевцу. Комплетна реконструкција Дома културе вредна је око 50 
милиона динара. Највећи део новца иде из програма прекограничне са-
радње са Бугарима, Министарство културе дало је ове године осам мили-
она динара да завршимо сцену и добили смо предиван Културно образов-
ни центар – казао је Марјановић.

Први човек Бољевца је нагласио да су велика улагања и у путну ин-
фраструктуру.

- Када говоримо о укрштају са државним путем другог реда Параћин- 
Зајечар вредност је око 90 милиона динара. Важно је због привреде, инду-
стријске зоне, грађана и ту су нам “Путеви Србије” помогли. Битна су још два 
озбиљна програма прекограничне сарадње укупне вредности 300 хиљада 
евра, од којих се један односи на превенцију од поплава а други од пожара , 
добили смо ватрогасно возило и сву пратећу опрему која треба да помогне 
у тим ситуацијама, као и багер, ровокопач и камион. Водовод је централна 

тема у нашим селима. Дајемо из буџета 50 милиона динара 
за решавање водоснабдевање села која воду нису до сада 
никада имали организовано. Од Боговине, где смо већи део 
посла завршили до Подгорца, ту су и Подгорац Тимок, Са-
винац и Сумраковац, за Оснић спремамо пројектну технич-
ку документацију, Валакоње које нема извесно водоснабде-
вање. Пуно нам излази у сусрет Канцеларија за управљање 
јавним улагањима. Пројекат вредан два милиона динара се 
односи на реконструкцију азбестно цементног водовода од 
Мирошнице до Бољевца и ту смо пред расписивањем тен-
дера. То су капитални пројекти јер трајно решавамо водо-
снабдевање у наредних 50 година –рекао је Марјановић.

Велику пажњу локална самоуправа посвећује и раз-
воју образовања и пружању подршке школском систему. 

-За реконструкцију школа издваја се 75 милиона ди-
нара. Са поносом тврдим да је година успешна и једна од 
најуспешнијих. У овом тренутку се реконструише седам 
улица и то уз огромну подршку председника Републике Ср-
бије Александра Вучића, а вредност тих радова је око 100 
милиона динара. Ипак, када говоримо о свеукупној атмос-

фери и амбијенту највеће проблеме имамо са собом. Немамо проблема са 
инспекцијским службама, нити са контролним системима државе. За неке 
наше блиске сараднике, за људе који примају плату у управи, говорим и за 
део опозиције, непојмљиво је да се на друштвеним мрежама налазе раз-
не неистине. Направили смо мост у Валакоњу који финансира Канцеларија 
за јавна улагања где су се дешавале поплаве на том потезу и тај процес је 
трајао дуже да бисмо добили мост који је фантастичан и који ће свим наред-
ним генерацијама да буде од великог значаја. А онда видите да су друштве-
не мреже пуне тога да ми радимо некакав мост и трошимо некакве паре за 
некакве изборе за месне заједнице. Ми годину дана припремамо техничку 
документацију и тражимо инвеститора. Ми од Бољевца правимо градић и 
перспективно место, они кажу сводимо га на ниво месне заједнице, затва-
рамо све. Средња школа би била озбиљно урушена а живи захваљујући на-
шем добром осећају да дуално образовање мора бити подржано. Не разу-
мем да постоји таква деструкција. Желим да људи промене свест о томе шта 
је важно а шта не. Носићемо се са тим проблемима које имамо у сопстве-
ним редовима , јер морамо ићи даље и брже. Оно што желим је да оваква 
година буде и наредна а и још успешнија –закључио је Марјановић.

На свечаности су додељена и највиша општинска признања и том 
приликом Септембарска награда је уручена Јадранки Степановић, власни-
ци хотела “Рамонда” на Ртњу и Канцеларији за јавна улагања Владе Србије . 
Додељено је и пет захвалница : Планинарском клубу “Шиљак”, КУД-у Илин-
ско врело, Микици Милановићу, руководиоцу тог КУД-а, Дечијој установи 
“Наша радост” и Стефану Војнићу, фудбалском судији. 

 Д.К. 

СОКОБАЊА - Дванаеста по реду манифестација „Маратон жеља“, коју ор-
ганизује Туристичка организација Сокобање одржана у суботу, по много чему је је-
динствена у Србији и региону. Она има за циљ да повеже све локалитете на тери-
торији Сокобање за које се у народу верује да испуњавају жеље, а који се налазе у 
најлепшим амбијентима сокобањске котлине.

-Циљ манифестације био је да учесници обиђу „Дрво жеља” у парку Бањица, 
„Богородицу у стени”, у близини излетишта Лептерија, извор Рујник у подножју Со-
кограда и Грудоњске воденице и овере купоне на сваком пункту, чиме стичу пра-
во учешћа у великој наградној игри. Путања којом се учесници крећу је обележена 
стрелицама, а инструктори на поменутим локацијама упућују учеснике у детаље и 
дају им смернице на путу до остварења њихових жеља. И оно што је најбитније да 
на свакој од локација замисле жељу – каже Милена Миленковић, из Туристичке ор-
ганизације Сокобања. 

У вечерњим часовима у амфитеатру испред музеја организовано је извла-
чење награда које је обезбедила Туристичка организација Сокобања уз помоћ 
пријатеља манифестације. Међу наградама било је викенда за двоје у Сокобањи, 
вечера у неким од сокобањских ресторана а главна награда је била, седам дана у 
Сокобањи коју је обезбедио организатор. Највише среће да освоји главну награду 
имала је Милена Гојић из Новог Сада. 

Једна од учесница била је и Милица Ћулум из Суботице. 
 -Први пут сам у Сокобањи, и кроз учешће на „Маратону жеља“ обишла сам 

овде многа, прелепа места. Иначе сам члан ПД „Спартак“ из Суботице и волим при-
роду и шетњу. Свиђа ми се манифестација јер, поред тога што имате прилику да 
боље упознате природу Сокобање ви можете и да замислите своје скривене жеље 
са надом да ће вам се испунити -каже Милица Ћулум. 

Након доделе медаља сви присутни су имали прилику да уживају у музич-
ко-поетском кабареу „У рану зору“. Ове године учешће у манифестацији узело је пре-
ко 400 људи а, вероватно,најмлађе учеснице од како се манифестација организује 
биле су, шестомесечне Марта и Мина из Смедерева.

 М.Б.
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ПОЧИЊУ „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“

СПОРАЗУМ ЗА ОБНОВУ 
НАЈСТАРИЈЕ ЧЕСМЕ У ЗАЈЕЧАРУ

У Неготину фестивал од 14. до 20. септембра

Саопштење за јавност

 НЕГОТИН - Стевану Стојановићу Мокрањцу у част у Неготину ће од 
14. до 20. септембра бити приређен 54. фестивал “Мокрањчеви дани” уз 
учешће бројних домаћих и иностраних ансамбала. Фестивал ће 14. септем-
бра након поздравне речи Владимира Величковића, председника општине 
Неготин и беседе диригента Бојана Суђића, према најавама, отворити Вла-
дан Вукосављевић, министар културе и информисања.

Веран својој програмској концепцији фестивал ће, након церемо-
нијала свечаног отварања у дворишту композиторове родне куће, отвори-
ти традиционално Натпевавање хорова на којем ће се за статуету Стевана 
Мокрањца надметати хорови: „Корикос“ из Њујорка са диригентом Але-
ком Галамбосом, „Девана“, из Амстердама са диригентом Јулијом Шћепано-
вић, КУД „Станко Драгојевић“ из Подгорице којим диригују Илија Дапчевић 
и Зоја Ђуровић, Градски мешовити хор „Вардар“ из Скопља са мр Јассми-
ном Ђорђеском као диригентом, Камерни хор „Лавиринт“ из Зајечар којим 
диригује Жељка Алексић и Градски мешовити хор „Абрашевић“ из Ваљева 
под управом Драгана Васиљевића.

Током седам фестивала, публика ће бити у прилици да ужива у број-
ним концертима, али и промоцијама књиге „Музичка ходочашћа“ Гордане 
Крајачић, троструког компакт диска Мирољуба Аранђеловића Расинског 

„Звуковез“, научној трибини, програму, „Класика у 11“ у Неготину, 
„Нити традиције“ у Мокрању, као и у изложбама савременог умет-
ничког израза. 

Диригентски семинар „Од традиционалног ка иновативном“ 
приредиће и ове године диригенти др Милоје Николић и др Тама-
ра Адамов Петијевић, а научну трибину фестивала на тему „Утицај 
Мокрањца на стваралачке почетке Владе Милошевића“ др Сандра 
Додик, музички теоретичар и декан Академије умјетности Универ-
зитета у Бањалуци.

Пред публиком ће се 15. септембра наћи „Zaprepletum 
Raspletpetum“, Драгана Поповић, мецосопран и Љубомир Поповић, 
тенор уз клавирску сарадњу Милана Шуменковића са програмом 
посвећених деценији смрти Константина Бабића. 

Јован Маљоковић и Балкан салса бенд наступиће 16. септем-
бра, Дечији хор „Радост“ из Москве под управом Дунајеве Јекатери-
не Александровне 17. септембра. 

У оквиру фестивала 15. септембра биће отворена изложба 
дела са традиционалне ликовне колоније неготинског дома култу-
ре, „Ехо музике“, а дан раније и изложба „Отисак времена“ из графич-
ке збирке модерне галерије „Ликовни сусрет“ из Суботице.

На овогодишњем фестивалу биће отворена изложба „Мом-
чило Ст. Мокрањац, хемичар, професор, токсиколог“, поводом 120 
година од рођења овог великана у фармацији, сина Стевана Мо-
крањца, од милоште званог Ага. Изложбу 16. септембра организују 

Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Музеј Крајине у Неготи-
ну и овдашњи Дом културе.

Публика ће бити у прилици да види и Хор Преподобни Рафаило Ба-
натски“ из Зрењанина који је са диригентом Сенком Милисављевић побе-
дио на Натпевавању 2017. Овај хор ће наступити на „Мокрањчевим данима“ 
15.септембра. Већ сада влада велико интересовање и за мјузикл „Чикаго“ 
кога 18. септембра у Неготину у режији Кокана Младеновића изводе глум-
ци Позоришта на Теразијама. 

Последње две фестивалске вечери у термину од 20 сати наступају Бе-
оградски камерни оркестар „Љубица Марић“ под управом Радета Пејчића 
и Хор и Симфонијски оркестар РТС. Први са програмом „Црни горо“, а дру-
ги са концертом који носи назив „Мокрањац и Моцарт“.

Наступиће и Хор „Воx Дунарис“ из Турн Северин, (Румунија) којим ди-
ригује Виорел Дорин Бала, чембалисткиња Светлана Стојановић Кутлача, 
професори неготинске Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ Стефан Нико-
лић (хармоника) и Весна Гарабантин (виолончело), као и Градско певачко 
друштво „Стеван Мокрањац“ из Зајечара под управом Маје Миленковић.

 С. М.Ј.

ЗАЈЕЧАР - Најстарија чесма у Зајечару, Спомен чесма на Тргу Осло-
бођења, биће обновљена захваљујући Споразуму о ревитализацији арте-
ске чесме на централном градском тргу у Зајечару. Споразум су потписали 
градоначелник Зајечара Бошко Ничић, председник Удружења „За чесме“ 
Александар Марјановић и Никос Зоис, директор компаније ХЕИНЕКЕН Ср-
бија, у оквиру које послује пивара у Зајечару.

Обновом Спомен чесме на зајечарском Скверу, градоначелник Заје-
чара верује да се инвестира уревитализацију традиције и наслеђа Зајеча-
ра и околине.

„До сада смо у Зајечару обновили три артеске чесме. Верујем да ћемо 
успешно наставити ревитализацију градских чесама као историјских обе-
лежја нашег града и Тимочког краја“, изјавио је Ничић. 

Зоис јеуказао је на важност одрживог пословања и улагања у зајед-
ницу, истичући да је просперитет локалне заједницеважан како за друштво 
у целини, тако и заЗајечарску пивару, која наредне године слави 125 годи-
на рада.

Председник Удружења „За чесме“ Александар Марјановић подсетио 
је да је Спомен чесмана централном тргу у Зајечарупрва градска чесма и 
прва са које је потекла вода из зајечарског артеског бунара. 

На територији града Зајечара активно је више од 40 јавних артеских 
чесама, што га чини јединственим у Европи и свету по богатству здравом 
пијаћом водом. Град Зајечар, Удружење „За чесме“ и Зајечарска пивара дoо 
сада су обновили три историјске артеске чесме у том граду.

Александар Марјановић, Бошко Ничић и Никос Зоис након потписивања Споразума о 
ревитализацији чесме на централном тргу у Зајечару
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Донације за Дом „Станко Пауновић“ и одељење педијатрије ЗЦ Неготин

ХУМАНИ БАЈКЕРИ И ДИЈАСПОРА

КВАД АВАНТУРА 
КРОЗ СРБИЈУ

ПОБЕДИЛИ 
„ЛАВОВИ” И „019”

Чланови клуба „Квад тим Тирол” из Инсбрука 
поново у Кладову

У Мајданпеку одржан други Међународни турнир у фудбалу 
„Златни град”

ВЕСТИ

НЕГОТИН - У жељи да својим ангажовањем буду корисни чла-
нови друштва, чланови Мото клуба „Free Rider 17“ из Прахова код Не-
готина заједно са члановима Удружења „Дијаспора источне Србије“ 
донирали су инвалидска колица Дому за децу и омладину „Станко Па-
уновић“, који ове године обележава век постојања, али и инвалид-
ска колица, индукциону плочу, микроталасну пећницу и фрижидер 
за лекове дечјем одељењу Здравственог центра Неготин.

-Наша је прва жеља била да помогнемо управо овим институ-
цијама од којих једна брине о деци са сметњама у развоју, а друга о 
болеснима. Са обе установе већ дуже време сарађујемо, што кроз по-
сете, акције, новогодишње пакетиће. Овога пута донирали смо оно 
што им је најпотребније, посебно дечијем одељењу болнице јер су 
им преко потребне баш ове ствари за лекове, за припрему хране за 

КЛАДОВО - Чланови клуба „Квад тим Тирол” из Инсбрука у 
Аустрији ни овог лета нису пропустили прилику да своје машине 
провозају кроз кладовски крај и планинска беспућа широм Србије. 
На крстарење које је трајало 12 дана поново их је довео Силвио Ср-
буловић, младић који је рођен у Аустрији али, како нам је казао, не 
може без Србије и Подвршке, родног места његовог оца, али ни без 
доживљаја током вожње квада возила за све типове терена.

- Моћне машине могу поднети и најизазовније временске ус-
лове и пружају прилику да се открију природне лепоте крајева до 
којих се стиже блатњавим или стрмим стазама. Пасионирани возачи 
квадова који на четири точка јуре кроз беспућа радознали су људи 
који желе да се друже и открију лепоте далеких и непознатих пре-
дела. У Србији за то постоје идеални услови, били смо на Старој пла-
нини, дружили смо се са возачима квадова из Књажевца, стигли смо 
и до Београда јер смо превалили пут дуг око 1500 километара. Због 
интересовања Аустријанаца од наредне године планирамо долазак 
у Србију два пута, у мају и у октобру- говори Силвио Србуловић, члан 
клуба “ Квад тим Тирол” из Инсбрука.

Авантуре су нешто што се дуго памти, истичу возачи квадова 
из Аустрије и додају да моћне машине оживе сваки крај кроз који 
чланови тима пролазе, јер је како кажу за њих Србија дестинација 
која се не заборавља.

- Стално откривамо неки нови шумски пут или запуштену ста-
зу и то је наше задовољство. “Квад тим Тирол” има 18 активних воза-
ча. Са нама у екипи је поново је била и Александра Хакл која вешто 
управља квадом снаге 800 кубика и као сви ми опчињена је Србијом- 
казао је Михал Мантл, председник клуба “ Квад тим Тирол” из Инсбру-
ка.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК - На овогодишњем другом Међународном тур-
ниру у фудбалу “Златни град”, у организацији Клуба малог фудбала 
„Минерс“ победили су “лавови” из Ужица и зајечарски “019”. Турнир 
је на стадиону под Старицом, окупио 27 екипа са више од 400 деча-
ка рођених 2009. – 2011-те, из десетак градова у Србији и Видина у 
суседној Бугарској.

Проглашени су најбољи играчи турнира, у две категорије, Да-
вид Стаменић, из београдског „Партизана“ и Ђорђе Трифуновић из 
Ужица, набољи голмани Мартин Цветомиров из Детског фудбалског 
клуба „Видин“ и Павле Жунић из ужичких „Лавова“.

Турнир „Златни град“ одвијао се под покровитељством Општи-
не Мајданпек.

 И.Ћ.

бебе и децу која су у болници – каже Катарина Војиновић, прва дама 
и секретар Мото клуба „Free rider 17“ из Прахова.

Хумани праховски бајкери међу првима су свуда где је помоћ 
неопходна. Већ сада у плану имају и још неколико акција. Ову су ор-
ганизовали у сарадњи са дијаспором.

-Ми сарађујемо са бајкерима и чак смо и коорганизатори њи-
ховог мото скупа, али оно што је најважније, на заједничком смо за-
датку и имамо исте циљеве, да помогнемо и да анимирамо људе да 
се и они укључе и да помогну колико могу – каже Боривоје Крекуло-
вић, председник Удружења „Дијаспора источне Србије“.

Донацију су у име својих установа примиле Надица Васић, вр-
шилац дужности директора Дома „Станко Пауновић“, педијатар др 
Тања Жикић Обрадовић, начелница Одељења педијатрије Опште 
болнице Неготин и др Видосава Барбуловић Пауновић, вршилац 
дужности директора Здравственог центра у Неготину. 

 С.М.Ј.
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ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
- ЂАЦИ ПРВАЦИ У САОБРАЋАЈУ

„УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ 
МАЈДАНАРТ 2010 – 2019”

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

Десета међународна изложба

Полазак у школу представља узбудљив али истовремено и период нових из-
азова и опасности за децу и родитеље. Нова школска година је почела, самим тим 
се повећао и број учесника у саобраћају, посебно пешака. И ове школске године 
велики број деце први пут седа у школске клупе, а управо су они ти на које треба 
обратити највише пажње у саобраћају, научити их основном безбедном понашању 
и правилима понашања на путу од куће до школе.

Најмлађи самостални учесници у саобраћају су и најугроженији пре све-
га јер им је кретање непредвидиво, пажња и опрезност су им смањене, и често су 
теже уочљиви возачима због ниже телесне висине.

ПРЕПОРУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Најмлађи самостални учесници у саобраћају су и најугроженији пре све-

га јер им је кретање непредвидиво, пажња и опрезност су им смањене, и често су 
теже уочљиви возачима због ниже телесне висине.

Управо зато је за родитеље деце која први пут крећу у школу, неопходно да 
следе једноставне а веома важне савете:

Научите децу основним појмовима и правилима понашања у саобраћају-тро-
тоар, пешачки прелаз, коловоз, семафор, безбедни начин преласка улице.

Обавезно је да у почетку пратите децу до школе, научите их најсигурнијем 
(не и најкраћем!) путу од куће до школе, упозорите их на могуће опасности.

Упозорите их на обилажење око паркираних аутомобила (деца су често нижа 
од возила и сходно томе су теже уочљива).

У случају да дете иде у школу у условима смањене видљивости попут магле, 
мрака, раних јутарњих или касних поподневних сати током зиме и сл. обуците дете 
у светлију или рефллектујућу одећу (прслуци, рефлектујуће обележје на школским 
торбама, траке на одећи или обући...)

У случају падавина и ветра, боље је детету обући кишну кабаницу него му 
дати кишобран (детету кишобран смета, смањује му видно поље и омета пажњу).

Упозорите децу да не користе мобилне телефоне нити да држе слушалице 
у ушима на путу од куће до школе и обрнуто.

Уколико децу довозите у школу, деца у возилима морају бити у одгова-
рајућим аутоседиштима која одговарају узрасту (телесној маси и висини). Труди-
те се да децу не остављате и не дочекујете на супротној страни улице од школе.

Ако дете путује јавним превозом до школе објасните му правила коришћења 
превоза, начин уласка и изласка из аутобуса, покажите му сигурну зону-обележен 
пешачки прелаз на коме дете може прећи улицу када изађе из аутобуса.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ВОЗАЧЕ
Возачи, обратите пажњу!
СМАЊИТЕ БРЗИНУ ВОЖЊЕ!

Увек се придржавајте ограничења брзине, будите посебно опрезни у на-
сељеним подручјима и близу школа и вртића.

Према закону о безбедности саобраћаја, у насељеним местима, возачи не 
смеју да се крећу брзином већом од 50км/х а у зони школе не смеју брзином већом 
од 30 км/х.

НЕМОЈТЕ ВОЗИТИ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА!
Употреба алкохола повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде која 

може довести до озбиљног повређивања и смрти.
АКО ВОЗИТЕ НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ ЛЕКОВЕ КОЈИ УТИЧУ НА СПОСОБНОСТ 

ВОЖЊЕ КАО НИ ЛЕГАЛНЕ/ИЛЕГАЛНЕ ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ!
Забрањено је и кажњиво користити илегалне психоактивне супстанце при 

вожњи.
Немојте возити под дејством легалних психоактивних лекова (бензодиазе-

пини, аналгетици...) или других лекова који умањују способност вожње!
Увек прочитајте упутство о леку – обратите посебно пажњу на део који се 

односи на способност управљања возилима.
НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАС ИШТА ОМЕТА У ТОКУ ВОЖЊЕ!
Немојте користити мобилне телефоне током вожње!
Немојте слушати прегласну музику у возилу!
Немојте се окретати сапутницима у току вожње!
Немојте јести и пити током вожње!

Свака појединачна дистракција а посебно комбинација две или више утиче 
на смањену способност вожње и повећава ризик изазивања саобраћајне несреће.

ПОШТУЈТЕ ПРВЕНСТВО ПРОЛАЗА ПЕШАКА НА ОБЕЛЕЖЕНИМ ПЕШАЧКИМ 
ПРЕЛАЗИМА!

Уколико су пешаци деца, возач је обавезан да заустави возило и да их про-
пусти без обзира да ли постоји светлосна или нека друга сигнализација.

Учите децу правилима понашања у саобраћају од момента кад она прохо-
дају, својим примером увек показујте како да буду безбедна. У вожњи не чините 
саобраћајне прекршаје да не бисте угрозили ваш и њихов живот. Будите безбед-
ни због себе и њих!

преузето са zdravlje.org.rs.
Центар за хигијену и хуману екологију

ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар

МАЈДАНПЕК- Прошле суботе у мајданпечком хотелу “Golden Inn” отворена 
је X међународна изложба „Уметност у минијатури – Мајданарт 2010 – 2019” којом 

је обележен јубилеј ове престижне манифестације и најављен њен завршетак. Ова 
изложба је настала и одржавала се као део ширег пројекта, Интернационалног сим-
позијума златарства Мајданарт, чију бит и поруку најречитије објашњава назив, ко-
ваница, “МајданАрт”- рудник уметности. 

Предвиђено је да током трајања изложбе буду представљени радови 468 
уметника из 46 земаља који су излагали у периоду од 2010. до 2019.године, сукце-
сивно, по десет дана.

Јубилеј 10 година уметности у минијатури у Мајданпеку је како истичу ор-
ганизатори, јубилеј највеће, најквалитетније манифестације визуелне уметности 
у Источној Србији. Тим поводом организовани су Позоришна представа у Дечијој 
установи, перформанс у Градском парку у вечерњим сатима, пријем уметника, оби-
лазак цркве Светог Петра и Павла, коктел “Рајкова проја Малај” на простору испред 
пећине, обилазак пећине, а онда и отварање јубиларне изложбе. 

Свечаност је била прилика да се подсети да је од 2010 до 2018. на изложби 
„Уметност у минијатури” излагало 2480 уметника из 51 државе.  И.Ћ.


