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МАЈДАНПЕК- Девета седница Скупштине општине Мајданпек, одр-
жана прошлог петка без присуства одборника опозиције, била је “експрес-
на” упркос обимном дневном реду и завршена је за само мало више од 
пола сата.

Други овогодишњи ребаланс, о којем је одржана јавна расправа и за 
који је “зелено светло” претходно дало Општинско веће ослоњен је на за 
7,3 милиона умањене приходе који сада износе милијарду 263 милиона ди-
нара, а расходи 1,415 милијарде динара. Исказани дефицит од 152 милио-
на динара ће бити покривен неутрошеним средствима из претходних го-
дина. Основни разлог за друго овогодишње прекрајање плана општинске 

касе је пројекција прихода на основу осмомесечног 
прихода, чињеница да је укинута такса за заштиту 
животне средине, као и прерасподела трошкова у 
складу са уштедама на позицијама путовања, услуге 
и материјал у корист социјалних давања и субвен-
ција, као и могућност задуживања за финансирање 
набавке енергената за мајданпечку топлану. Прак-
тично, условљен је пре свега, додатним издвајањи-
ма за ЈКП „Мајданпек“ како би се обезбедило нес-
метано даљинско грејање током предстојеће зиме.

-Захваљујући средствима које је издвојила 
локална самоуправа, грађани Мајданпека могу ра-
чунати на стабилну и квалитетну грејну сезону, без 
поскупљења услуга даљинског грејања, иако је маз-
ут, који топлана користи као енергент још прошле 
године значајно поскупео - рекао је Драган Попо-
вић, председник Општине Мајданпек и замолио ко-
риснике да редовно измирују своје обавезе, те тако 
допринесу да грејање буде квалитетно.

Одборници су усвојили и измене Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном енер-
гијом. Том одлуком се, како се могло чути на сед-
ници Општинског већа, пооштравају услови за ис-
кључење станова са топловодне мреже система за 

даљинско грејање. Јер, због тога што је искључивање са мреже одобрава-
но појединим станарима, трпеле су њихове комшије, уствари, бројни кори-
сници даљинског грејања, који уредно плаћају своје обавезе, а имају лош 
квалитет грејања зато што се станови до њих не греју. 

Поред осталог, одборници локалног парламента усвојили су Извеш-
тај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних 
предузећа у првој половини године, Одлуку о стипендирању ученика и сту-
дената и на крају заседања, осудили прошлонедељни инцидент, у којем је 
оштећен аутомобил Ивана Максимовића, шефа одборничке групе СНС у СО 
Мајданпек. И.Ћ.

КЛАДОВО - На седници Општинског већа у Кладову, којом 
је председавао Саша Николић, председник општине, једноглас-
но је усвојена Одлука о измени буџета општине Кладово за 2019. 
годину. Измене неће утицати на повећање прихода који остају у 
износу од 913,4 милиона динара, јер је обављено препакивање 
унутар економске класификације буџетских примања и расхо-
да. Ребаланс ће допринети несметаном функционисању кори-
сника средстава буџета до краја календарске године, нагласи-
ла је Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово и 
појаснила, да је у делу прихода повећање у износу 3.194.650 ди-
нара у оквиру трансфера које Република Србије уплаћује Центру 
за социјални рад на име спровођења програма за обуку герон-
то домаћица.

У буџету општине Кладово биће опредељена и финан-
сијска средства у оквиру реализације три пројекта из области 
туризма, заштите животнре средине и управљања ризицима у 
оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија.

-Вредност тих пројеката је 12.234.000 динара - додала је 
Андријана Антић.

Чланови Општинског већа усвојили су и предлог Одлуке 
о месним заједницама која је усаглашена са Законом о локалној 
самоуправи. Подршку је добила и Одлука којом се утврђује од-
ређивање назива улица и засеока не подручју општине Кладово. 
На седници је усвојен и предлог Одлуке којом се уређују и обезбеђују усло-
ви и начин коришћења места на локацијама на којима се постављају плу-
тајући објекти на водним површинама на територији општине. Већници су 
дали подршку Програму зимског одржавања путева на у којој су садржани 
приороитети. Путне правце првог и другог реда чистиће зимска служба са 
Караташа, док ће локална самоуправа бринути о проходности 60 киломе-
тара улица и тротоара у граду, као и о 150 километара локалних и некате-

горисаних путних праваца. 
За ту намену на залихама има 20.450 килограма индустријске соли и 

до почетка зимске сезоне која стартује 15. новембра ове и траје до 1. апри-
ла наредне године биће набављено 60 кубика ризле гранулација од чети-
ри до осам милиметара. На седници Општинског већа усвојени су Програм, 
Извештај о раду и план рада ПУ “Невен”, као и измене и допуне Статута ЈП 
“Комуналац”. М.Р.



БРОЈ 359 3

О (НЕ)УСПЕХУ ЂАКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

ЗАБРАНА ЗА ТЕРЕТНИ 
САОБРАЋАЈ КРОЗ ГРАД

УДРУЖЕНО ДО СРЕДСТАВА 
ИЗ ИПАРД ФОНДОВА ЕУ

Одржана трећа седница Радне групе за решавање отворених 
питања везаних за рад и пословање Зиђин и Раките

Општине Бољевац и Сокобања основале 
Локалну акциону групу за рурални развој

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 119. седница Општинског 
већа. Уз разговор о припремљености основних и средњих школа за ову 
школску годину, седницом је доминирао (не)успех осмака на завршном ис-
питу. Чак једна трећина ђака, како се чуло, није ‘’прескочила’’ праг знања за 
упис у четворогодишње средње школе. 

Све образовне установе адекватно су припремљене за нову шкоску 
годину, констатовано је на седници. Захваљујући средствима буџета и ове, 
као и претходних година реновирани су и опремљени школски кабинети 
и дворишта, ђачке кухиње и тоалети. Из општинске касе покривају се све 
активности школа. Али, добре намере локалне самоуправе, у које спада и 
организација бесплатне припремне наставе, ове године у сенци су изрази-
тог неуспеха осмака на завршном испиту. 

-Ко је кривац за то ? Ми смо се трудили да урадимо све што је било 
до нас: опремили смо школе, организовали бесплатну припремну наставу, 
едуковали просветне раднике....Али, чини ми се да је одговорност на рела-
цији ученик – наставник, разредне старешине, које су морале да индиви-
дуалним приступом идентификују којој треба допунска настава, коју треба 
‘’приморати’’ (условно речено), да похађају припремну наставу. Велики број 

БОР - На трећој седници Радне групе за решавање отворених пи-
тања везаних за рад и пословање Сербиа Зијин Бор Цоппер и Зијин Ракита 
Еxплоратион Бор дискутовало се о аерозагађењу у граду, испитивању ква-
литета воде и сеизмолошких потреса.

-Говорили смо о аерозагађењу и активностима које су представници 
Зиђина предузели по том питању, као и о испитивању квалитета воде и се-
измолошких потреса који настају услед минирања а за које нисмо добили 
извештај који очекујемо на наредној седници која ће бити ускоро одржана 
– казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Он је нагласио да је захтевано измештање тереног саобраћаја из 
града.

- Обавестили смо их да ћемо ставити забрану за теретни саобраћај 
кроз град као што је и дефинисано Правилником о кретању саобраћаја и 
захетвали да се алтернативне собраћајнице за теретни саобраћај под хитно 
ставе у функцију, а ми ћемо помоћи да се то у што краћем року уради, тамо 
где буде било потребе. Многи грађани су се жалили да теретни саобраћај 
представља проблем па и претњу за мештане, и у интересу наших суграђа-
на смо донели одлуку да направимо реорганизаију теретног саобраћаја 
у граду. Општи је утисак да се ствара дијалог. Све што радимо, чинимо да 
бисмо побољшали квалитет живота наших суграђана – додао је Миликић.

Изградња обилазнице код Бора регулисаће кретање теретних во-
зила кроз град.

-Договор је да Град Бор ради план детаљне регулације саобраћај-
нице а да ЈП „Путеви Србије“ изведу радове на изградњи те саобраћајни-
це. Обилазница у дужини 2,15 км биће готова за две до три године – рекао 
је Миликић.

Он је истакао и да су представници Зиђина на састанку били оба-
вештени да ће Град Бор у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне сре-
дине наредне године повећати број мерних станица које ће контролисати 
поред пм10 честица и пм2,5 микрочестице као и да ћемо кренути са изра-
дом система за испитивање вода на микропластику, радиоактивност и ко-
мунални отпад и аутоматски систем обавештавања и узбуњивања грађана 
кад су у питању аерозагађења. 

-Мислим да је то прави начин да контролишемо загађење у целини 
на територији града Бора, а овим системом мериће се и директно прису-
ство тешких метала у ваздуху – казао је Миликић. 

 Д.К.

БОЉЕВАЦ - У циљу ефикаснијег коришћења средстава из ИПАРД 
фондова Европске уније за рурални развој, општине Бољевац и Сокобања 
су формирале заједничку асоцијацију под именом Локална акциона група 
Ртањ, која обједињује јавни, цивилни и привредни сектор обеју општина. 

У акциону групу су укључена сва насељена места Бољевца и Соко-
бање, а први задатак ће бити израда стратегије руралног развоја. Осни-
вање ове Групе је и услов за доделу средстава од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, за израду локалних стратегија 
руралног развоја, које представљају основу за пројекте из области пољо-
привреде и доделу подстицајних средстава из фондова Европске уније. 
Према речима Дејана Костандиновића, помоћника председника општине 
Бољевац, ове две општине су међу првим местима у Србији, које су успо-
ставиле овај вид сарадње и формирале Локалну акциону групу. 

 М.Г.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Бољевац. Ставови изнети 

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

ђака наставља школовање у Бољевцу, или Сврљигу, а обраћају се општи-
ни да им помогне око трошкова превоза. Успех, нарочито осмака, пратиће-
мо на тромесечном нивоу. Све разредне старешине подносиће извештаје 
о томе какав је успех ђака, каква су њихова запажања, којој деци треба по-
светити више пажње....-казао је Ђокић.

Већници су усвојили други ребаланс буџета, тако да ће у општинској 
каси бити више пара за фудбалски клуб Тимочанин и Гимназију, а најавље-
на је и конкретна помоћ произвођачима вишања. 

-Из програма рада склонили смо изградњу моста, јер на два расписа-
на тендера није било заинтересованих понуђача, те нема времена да се то 
ради у 2019. години. Од тог пројекта не одустајемо, наставићемо га у 2020. 
години. Средства смо преусмерили на Тимочанин, на Гимназију и још неке 
школе. Најављујем да ћемо овим ребалансом створити претпоставке за 
врло конкретну помоћ вишњарима због дугогодишњег поремећаја и ни-
ске цене на тржишту, а и због прилично ниског приноса по хектару у току 
ове године - нагласио је председник књажевачке општине.

На 119. седници Већа усвојене су и измене и допуне програма 
уређења грађевинског земљишта за ову годину.  Љ.П.
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СТРУЧНА ПРАКСА ЗА 45 
НЕЗАПОСЛЕНИХ БОРАНА

Град Бор издвојио 30 милиона динара за активну политику запошљавања

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора уручио је 
уговоре незапосленим лицима који ће бити ангажовани на стручној прак-
си у јавним предузећима, установама, Општој болници и борским школама. 
Њих 45, са средњом и високом стручном спремом ће имати стручну прак-
су у трајању од три месеца до годину дана. 

- Град Бор одваја озбиљна средства за решавање питања незапо-
слености у граду. У оквиру ове мере додељени су уговори младим Бора-

нима који ће имати прилике да се стручно оспосо-
бе за рад а препоручио сам им да наредне године, 
када заврше овај програм, искористе и меру само-
запошљавања, узму бесповратна средства у висини 
од 180 до 200 хиљада динара и покрену сопствени 
бизнис. И надаље ћемо излазити у сусрет младима 
дапронађу посао у струци и стекну радно искуство –
казао је Миликић.

Добрица Ђурић, члан градског Већа нагласио 
је да је из градског буџета ове године издвојено 30 
милиона динара за активну политику запошљавања.

-Размишљамо да та средства наредне године 
увећамо, јер је овогодишњи програм за запошља-
вање дао добре резултате. Кроз ове мере прошло је 
више од 400 особа што је 10 одсто људи на евиден-
цији НСЗ. Од 4500 незапослених, око 1600 њих је ни-
скоквалификованих, и то смо препознали као велики 
проблем. По том питању ћемо морати да урадимо оз-
биљну аназу, да видимо како да их додатно школује-
мо јер они најтеже долазе до посла-рекао је Ђурић.

 Лидија Начић, директорица Националне служ-
бе за запошљавањwе - Филијале Бор нагласила је да 
је на евиденцији НСЗ у августу било регистровано 
4464 незапослених.

- Од укупног броја на евиденцији, 2864 је жена 
без посла. Незапослених до 35 година старости било је 1688 а од четвртог 
до седмог степена стручне спреме њих 1850. Град Бор је издвојио значајна 
средства у оквиру локалног акционог плана запошљавање, и то за струч-
ну праксу 7,5 милиона, за јавне радове 17,5 и за субвенције за самозапо-
шљавање пет милиона динара, за шта је И из државног буџета издвојено 
још четири милиона и 90 000 динара – рекла је Начићка.

 Д.К.
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МОСТ У ФУНКЦИЈИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ
ПОКЛОН ПАКЕТИ 
ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Још пола милиона динара за развој пољопривреде 
на територији општине Сокобања

Град Бор улаже у образовање

СОКОБАЊА - Према одлуци Комисије за унапређење пољопривред-
не производње, у Скупштинској сали општине Сокобања потписано је 15 
уговора о субвенционисању пољопривредне производње и то : за уна-
пређење пчеларства девет, четири за унапређење пољопривредне про-
изводње куповином женске телади и по један уговор за набавку јагњади 
и субвенционисање камате пољопривредних кредита. Укупна сума које је 
опредељена за ове намене износи 539.352 динара. Уговоре су, присутним 
пољопривредницима, у име локалне самоуправе уручили Исидор Крстић, 
председник општине Сокобања и Владимир Миловановић, заменик пред-
седника општине Сокобања.

- Општина Сокобања је седам пута увећала буџет за развој села, у од-
носу на 2016. годину. Знам да то није довољно, и ми ћемо у наредном пе-
риоду покушати да повећамо та средства. Али, и да на сваки други начин 
помогнемо људима који се баве пољопривредом у нашој општини. У току 
је израда буџета за наредну годину у коме ћемо предвидети средстава за 
нове субвенције и неке додатне мере, а све у циљу побољшања живота на 
селу - рекао је Исидор Крстић, председник општине Сокобања.

Субвенције за пољопривреду су прошле године износиле 12 милио-
на и 200 хиљада динара, а заједно са процесом комасације из буџета општи-
не за пољопривреду у 2018. години издвојена су средства увисини од 40 
милиона динара.

 М.Б.

БОР - Поред бесплатних уџбеника за ученике од првог до четвртог 
разреда основних школа, Град Бор обезбедио је и поклон пакете за ђаке 
прваке. 

- Из године у годину уводимо нове мере када је реч о подизању 
стандарда у систему образовања. И наредне године ћемо наставити ак-
цију опремања школа. Ове године смо обезбедили средства да све шко-
ле добију нове клупе и столице а наредне године планирамо да обезбеди-
мо ормариће за све основне школе у селима и у граду. Помоћићемо деци 
и родитељима да за њих школство буде много лакше –казао је Александар 
Миликић, градоначелник града Бора.

Тамара Пауновић, члан Градског већа за образовање нагласила је да 
је за куповину поклон пакета издвојено 250 000 динара.

-Обезбедили смо 410 поклон пакета за исто толико ђака првака. Па-
кети садрже прибор, свеске, бојице и остало што им је потребно за наста-
ву – казала је пауновићка.

За набавку бесплатних уџбеника Град Бор издвојио је 8,9 милиона 
динара, а за опремање школа клупама и столицама 11 милиона динара.

 Д.К.

На путу Кладово - Неготин код скретања за насеље Милутиновац

КЛАДОВО - На државном путу Кладово -Неготин код скретања за на-
сеље Милутиновац на новој локацији грађевинска оператива Београдског 
предузећа „Инграп-Омни„ до краја календарске године саградиће нови 
мост. Стари је срушен у поплавама 15. септембра 2014. године. Реч је о ком-
панији која у свом производном програму има заокружену целину у обла-
сти нискоградње и високоградње, тако да су запослени спремни да одго-
воре најсложенијим захтевима у оквиру комплексног посла.

- Нови мост биће дугачак 76, широк 13 метара са две пешачке стазе и 
упркос захтевним радовима биће завршен на време. У току су бетонски ра-
дови, рок за завршетак градње је до краја календарске године и уверен сам 
биће испоштован - казао је Војислав Анђелковић, руководилац градилишта.

Радове на градилишту обишао је Саша Николић, председник општи-
не Кладово са сарадницима. Они су се уверили којом динамиком се одвијају 
радови.

- У разговору са представницима извођача радова добили смо 
обећање да ће рокови бити испоштовани, ради се у две смене и то је га-
ранција да ће мост ускоро бити у функцији. Све оно што смо у овој години 
обећали или је завршено или се активно ради на инфраструктурним по-
словима. Испуњавамо дата обећања у овој и очекујемо нове инвестици-
оне радове и у наредној години-нагласио је Саша Николић, председник 
општине Кладово.

До краја овогодишње грађевинске сезоне биће завршена и рехаби-
литација 2,5 километара локалног приступног пута који Велику Каменицу 
спаја са државном саобраћајницом првог Б реда Кладово -Неготин. На тој 
деоници већ је асфалтирано 1535 метара коловозне траке. Када се плани-
рани радови заврше и тај пут биће пресвучен новим асфалтом.

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”.
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ЗА НОВЕ ПУТЕВЕ ПРЕКО 
СТО МИЛИОНА ДИНАРА

НОВА ПЕШАЧКА ЗОНА

Реконструишу се улице на територији књажевачке општине

Реконструкција градског језгра у Кладову

ДОГАЂАЈИ

МОДЕРНИЗАЦИЈА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Представљен пројекат у Бору

БОР - Представници Европске 
банке за обнову и развој одржали су 
у сали Градске скупштине у Бору ове 
недеље, презентацију пројекта солар-
но-термалног даљинског грејања, мо-
дернизације и рехабилитације система 
даљинског грејања топлотних подста-
ница и топловодне мреже. Пројекат 
Модернизација система даљинског 
грејања у Бору омогућиће увођење и 
повећање удела обновљивих извора 
енергије у постојећи систем.

-Кроз донирање предстудије 
желимо да истражимо све могућно-
сти и уверени смо да можемо подржа-
ти град Бор и борску топлану на уна-
пређењу система даљинског грејања. 
Поред бољег искоришћења енергије 
желимо да модернизујемо подстанице 
и рехабилитујемо мрежу. Све анали-
зе које ћемо радити поред техничких 
имају и економски карактер, што значи 
да систем буде ефикаснији, али не по-
већањем рачуна већ да грађани Бора 
по истој или нижој цени имају бољу ус-
лугу-рекао је Бојан Богдановић, представник Европске банке за обнову и 
развој.

КЊАЖЕВАЦ - Велики посао реконструкције улица и путева на тери-
торји књажевачке општине настављен је у улици Милана Пунчића, коју је, 
са сарадницима, обишао и председник општине Милан Ђокић. 

Први човек Књажевца је нагласио да је за ове намене у 2019. издвоје-
но више новца него икада раније. 

-Ово је велика акција асфалтирања, ремонта, рехабилитације, не 
само градских улица, већ и путева и улица по селима. Започета је у току 
лета, па прекинута на месец дана, због презаузетости извођача. Од суботе 
су машине поново на територији књажевачке општине. Велики број улица 
ће бити рехабилитован. У суботу је урађена улица Љутомира Ђорђевића, 
данас, ево, улица Милана Пунчића, а сутра улица Стевана Мокрањца – ка-
зао је Ђокић.

Он је изјавио да ће се истим темпом наставити и остали радови и да 
неће бити улице у Књажевцу која ће бити у лошем стању.

-Села имамо јако много и трудићемо се да тамо где су најкритичније 
деонице такође урадимо посао који је најургентнији. У 2019. издвојили смо 
више од 100 милиона динара само за рехабилитацију улица и путева, што 
је више него икада раније –додао је Ђокић.

Рехабилитација саобраћајница у Књажевцу трајаће још најмање ме-
сец дана, а извођач радова је предузеће Штрабаг. 

 Љ.П.

КЛАДОВО - Грађевинска оператива преузећа “Гаман” започела је 
грубе радове који претходе реконструкцији дела тротоара од раскрсни-
це улице пуковника Љубомира Томића до градског сквера у Кладову. То је 
прва фаза радова која подразумева уређење простора у градском језгру 
код Дома омладине укупне површине 2200 квадрата. Завршни радови под-
разумевају уградњу бехатон коцки и плоча различитог облика и структуре. 
Приступна пешачка стаза дугачка је 190 , широка је четири метра и биће 
поплочана бехатон коцкама. Завршетком комплетних радова тај простор 
добиће конфорнији и функционалнији изглед. Радови су почели у плани-
раном року и трајаће 30 дана. Укупна вредност радова износи 10,2 милио-
на динара. Када обнова буде завршена у пешачкој зони код Дома омлади-
не мештани Кладова и њихови гости добиће мултифункционални простор 
на којем ће се одржавати бројне манифестације. Осим тога биће то нова по-
вршина опремљена мобилијаром за одмор коју ће оплеменити зеленило.

 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”.

Градоначелник Бора,Александар Миликић истакао је важност ула-
гања у градску топлану,која због дуговања негативно послује,а на систем 
централног грејања је прикључено 93 одсто стамбеног простора и локала.

-Увођење солар термала је директан и најјефтинији обновљиви из-
вор енергије. Ако студија буде показала да су резултати позитивни,завр-
шетком целокупног пројекта грејање ће бити јефтиније и поузданије што 
нам је и циљ-нагласио је Миликић.

На презентацији је речено да се мора водити рачуна и о екологији и 
да су сви алтернативни енергенти мањи загађивачи ваздуха од угља.

 М.М.
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120 ГОДИНА ОД 
ОСНИВАЊА

ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА ОДРЖАН „SCHWEPPES 
MIXOLOGY 2019“

ПРИЛОЗИ ЗА СЛИКУ 
ЛЕПШЕГ МАЈДАНПЕКА

У Мајданпеку Ловачко удружење „Срна“ 
обележило је вредан јубилеј

Европска недеља мобилности у Кладову Саопштење за јавност

Мајданпечанима своје четири књиге 
представио Пеко Лаличић

ДОГАЂАЈИ

КЛАДОВО - У Оквиру обележавања Европске недеље мобилности 
под слоганом “Пешачите са нама” Туристичке организације општине Кла-
дово спровела је акцију ,,Дан без аутомобила”.

-Европска недеља мобилности је манифестација којом се промови-
шу алтернативни видови саобраћаја у односу на аутомобилски саобраћај 
који користи фосилна горива. Затварањем дела улице 22. септембра за мо-
торни саобраћај и проширењем пешачких зона створени су услови за без-
бедније кретање пешака и других угрожених група у саобраћају на град-
ском скверу у Кладову - казала је Александра Васиљевић, из ТОО Кладово.

Европска недеља мобилности је манифестација која се одржава сва-
ке године у периоду од 16. до 22. септембра.

- Тема је да се дан делимично проведе без аутомобила, њен циљ је 
да се промотивним манифестацијама и спровођењем макар једне трајне 
мере у граду или општини учини напор да се смањи коришћење путнич-
ких аутомобила и побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бицикли-
ста и пешака.То је разлог што је општина Кладово подржала манифестацију. 
Порука је очигледна јер је код нас већ доста урађено у оквиру коришћења 
алтернативних видова саобраћаја. Тема овогодишње кампање је безбед-
но пешачење и бициклирање-истакла је Невенка Болдорац, из Кабинета 
председника општине Кладово.

Европска недеља мобилности спроводи се у 2900 градова и општина 
у 49 држава које на тај начин исказују своју солидарност са приципима одр-
живе урбане мобилности. Први пут у акцију Сталне конференције општи-
на и градова Србије укључило се и Кладово. У акцији је учествовао и Саша 
Николић, председник општине Кладово са сарадницима.

- Желимо да дамо допринос манифестацији која промовише здраве 
стилове живота и тиме доприноси урбаној мобилности. Покушавамо да ути-
чемо на школску популацију да стекне здраве навике кроз пешачење, али 
и свакодневне спортске активности. Зато су се у акцију укључили и члано-
ви саобраћајне секције ОШ “Вук Караџић”. Док су старији основци возили 
бицикле на полигону спретности њихови другари из нижих разреда црта-
ли су на тротоару. Осим практичне едукација на отвореном одржано је и 
тематско предавање “Безбедност у саобраћају и алтернативни видови са-
обраћаја- додао је Горан Матовић, помоћник председника општине Кладо-
во.  М.Р.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не израавају ставове органа који је доделио средства”.

 МАЈДАНПЕК - Ловачко удружење „Срна“ Мајданпек, које у девет 
ловачких секција окупља 415 чланова, обележило је вредан јубилеј - 120 
година од оснивања. Ово удружење газдује ловиштем “Тодорова река” 
укупне површине 47.798 хектара, од чега ловне површине обухватају 
40.000. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту “Тодорова река” су срна, 
дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица.

Ловиште у функцији има ловне објекте,17 стабилних чека, 44 чеке 
на дрвету, 70 хранилишта за крупну дивљач, 91 хранилиште за фазане и 
јаребице, 65 солишта и прихватилиште за фазанчиће.

Стручна служба има управника ловишта, коме помаже 38 лово-
чувара волонтера.

Поводом обележавања 120-те годишњице организованог ловства, 
на подручју Мајданпека, заслужним појединцима за унапређење ловства 
уручени бронзани, сребрни и златни ордени Ловачког савеза Србије а 
челници савеза учествовали су на овом скупу и подсетили на значај и 
улогу ловачких удружења. И.Ћ.

SCHWEPPES Mixology 2019 
и ове године је окупио најбоље 
домаће бармене, који су храбро 
осмишљавали нове коктеле и 
комбинације укуса. На другом так-
мичењу страствених заљубљени-
ка у bartending учествовало је 19 
кандидата, а према оцени жирија 
прву награду је понео Милош Јан-
ковић из Мајданпека, другопласи-
рани је Зоран Будимировић, док је 
треће место припало Стефану Ћир-
ковићу. 

Финалисти су, уз задане 
Schweppes ароме, користили још 
5 доз во љених састојака уразним 
ком бинацијама, а све то како би 
своје коктеле учили иновативним и јединственим. Комисија је сумирала 
оцене три жирија који су оцењивали технику припреме и изведбу, 
презентацију и комуникацију са публиком, те изглед, мирис и укус коктела. 

„Двадесет младих људи, мајстора своје струке, показали су не само 
изузетну вештину и таленат који поседују, већ и велики труд и напоре које 
улажу како би постали најбољи и гостима пружили незабораван ужитак. 
Coca-Cola у Србији више од пола века доприноси развоју тржишта, а ово 
такмичење је сјајан пример конкретног унапређења HoReCa сектора – рек-
ла је Бојана Ненадовић, маркетинг менаџер Coca-Cola HBC Србија, која је 
уручила награде овогодишњим победницима такмичења. 

„Одушевљен сам комплетном организацијом и препун сам пози-
тивних утисака. Победити вечерас у јакој конкуренцији врхунских коктел 
мајстора, за мене је велико признање. Schweppes Mixology је био још јед-
на фантастична прилика за све нас који се бавимо послом бармена да своје 
умеће миксања коктела још више усавршимо у креативном и техничком 
смислу“ – изјавио је победник такмичења Милош Јанковић.

На забави која је уследила након финала SCHWEPPES Mixology 2019, 
позната лица Марија Килибарда и Бошко Јаковљевић миксали су коктеле 
за све посетиоце, а сав приход од продаје отишао је као подршка пројек-
ту „Лице улице“, намењеном припадницима маргинализованих и угроже-
них група. 

МАЈДАНПЕК- У мајданпечком Дому омладине, односно Центру за 
културу, пре десет дана најплодотворнији мајданпечки писац, песник и афо-
ристичар Пеко Лаличић, члан Удружења књижевника Србије, представио је 
читалачкој публици своје четири од 13 објављених књига, роман ”Суд суза”, 
збирку песама за децу ”Звездама у сусрет” и две књиге афоризама ”Празни 
људи” и ”Ситне мисли – мозгалице”.

Књижевник богатог опуса чије се стваралаштво прво везује за афо-
ризме, о себи каже да је сазрео толико да се осмелио да пише и поезију за 
децу, али да му је потреба да пише и покаже љубав према књизи и чове-
ку, омогућила да пишући роман “Суд суза” презентује Мајданпек и његове 
вредности. Да промоција ових књига представља прилику да се пошаље 
лепша слика града под Старицом, сагласили су се љубитељи писане речи 
који су је у завидном броју испратили, а о књигама овог аутора, са разло-
гом не штедећи хвале, говорили су и његове колеге по перу, Дејан Златић 
и Горчило Потпара. 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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„БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА”

ОБЕЛЕЖЕНО 45 ГОДИНА ФОЛКЛОРА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

У књажевачком Дому културе

Светски дан срца је установљен 2000. године, са циљем да инфор-
мише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок 
смрти. Сваке године у свету 17,9 милиона људи умре од последица боле-
сти срца и крвних судова. 

Ове године Светски дан срца се обележава под слоганом „БУДИ ХЕ-
РОЈ СВОГА СРЦА” са жељом да се створи глобална заједница Хероја наших 
срца. То су људи из свих сфера живота широм света који сада делују како 
би они и њихове породице живели здравијим животом. Они су се обаве-
зали да ће припремати здраве оброке и да ће се правилно хранити, да ће 
својим примером показати деци како да буду физички активнија, да ће за-
бранити пушење у својој кући/стану и помоћи другима да престану са овом 
лошом навиком.

Стручни тим Одсека за промоцију здравља ЗЗЈЗ ,,Тимок“ у сарадњи 
са Превентивним центром Дома здравља Зајечар, Црвеним крстом Заје-
чар и Медицинском школом је поводом обележавања Светског дана срца 
29. септембра 2019.год. под слоганом „БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА” организо-
вао контролу здравља становништва ( мерење крвног притиска, одређи-
вање концентрације шећера у крви) на зајечарском тргу. Том приликом 21-
ог септембра на Тргу Ослобођења у Зајечару грађани су добили неопходне 

информације како побољшати здравље свога срца и унапредити целокуп-
но здравље организма. Подељен је и здравствено едукативни материјал 
(флајери, агитке, брошуре, постери). Број учесника манифестације је био 
око 150 грађана. Манифестацију су пратиле екипе локалних мас-медија. 

Најзначајнији фактори ризика за настанак 
кардиоваскуларних болести 

Већина кардиоваскуларних болести (КВБ) је узрокована фактори-
ма ризика који се могу контролисати, лечити или модификовати, као што 
су: висок крвни притисак, висок ниво холестерола, прекомерна ухрање-

ност/гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и шећерна болест. 
Међутим, постоје и неки фактори ризика који не могу да се контролишу. 
Међу најзначајније факторе ризика, који су одговорни за смртност од KВБ, 
убрајају се повишен крвни притисак (коме се приписује 13% смртних слу-
чајева на глобалном нивоу), затим употреба дувана (9%), повишен ниво 
шећера у крви (6%), физичка неактивност (6%) и прекомерна телесна маса 
и гојазност (5%).

Фактори ризика на које не можемо да 
утичемо(непроменљиви фактори ризика)

Поред променљивих фактора ризика, постоје и фактори ризика који 
не могу да се мењају.У ове факторе спадају пол, године старости, болести 
у породици, Међутим, особе из ових ризичних група би требало да редов-
није контролишу своје здравље.

Сви можемо бити хероји свога срца тако што ћемо обећати себи, 
својој породици, својим пријатељима, својим болесницима, становништву 
да мале промене у животном стилу могу утицати на здравље нашег срца: 
престанак пушења, правилна исхрана, 30 минута физичке активности днев-
но могу да помогну у превенцији болести срца и крвих судова.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

КЊАЖЕВАЦ - Великим свечаним концертом генера-
ција, у књажевачком Дому културе обележено 45 година фолк-
лора у Књажевцу. 

Врањанском свитом, том спектакуларном кореогра-
фијом, која је на позорницу донела узаврели темперамент југа, 
почео је свечани концерт генерација, посвећен 45. годишњи-
ци фолклора у Књажевцу. Готово пуна два часа, пред публику, 
праћени аплаузима и овацијама, излазили су и они најмлађи 
и они најстарији, и они који су играли некада, али и они који 
тек уче прве кораке традиционалних влашких, торлачких, шу-
мадинских, пчињских, црноречких, босилеградских, народ-
них игара. Подсетили су нас да су у народну ношњу и опанке 
Књажевчани ушли 1974, оснивањем Културно – уметничког 
друштва ИМТ. Главни кривац за безмало полувековно трајање 
фолклорне игре је кореограф, данас уметнички руководилац 
Школе фолклора у Дому културе Славољуб Томић.

UNESCO је 2017. коло, традиционалну игру народа Србије, ставио на 
репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. 
Таква баштина у Књажевцу се и дан данас чува и преноси на младе генера-

ције, које настављају да уче о култури из које потичу. На крају, фолклор је 
једина област аматерског стваралаштва у Књажевцу која је одолела време-
ну и сваке године напредује бар за степеник више. Љ.П.

Обележен Светски дан срца


