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КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 40. седница Скупштине општи-
не Књажевац на којој је усвојен буџет за 2020. годину. Одборници су донели 
и закључак којим се налаже брисање потенцијалних локација за изградњу 
деривационих електрана из будућег просторног плана, а од државних ор-
гана тражи стављање мораторијума на градњу МХЕ у Парку природе Ста-
ра планина. 

Општински буџет пројектован је на близу милијарду и 400 милио-
на динара и њиме ће се обезбедити довољно новца за све оно што су по-
требе општине Књажевац и њених житеља, казао је на седници Скупштине 
општине, образлажући одлуку о буџету за 2020. годину, председник Општи-
не Милан Ђокић. Опредељена су средства за уређење саобраћајница, об-
разовне и установе културе, спорт, подршку породицама са више деце. На-
стављају се мере фокусиране на нове обиме пољопривредне производње. 
Подршку буџета имаће и млади који траже посао за стручну праксу, али и 
они који желе да се преквалификују.

-Буџет, предвиђен за 2020. годину, износи 1.389.859,100 динара. Кон-
цопран је од прихода од којих су највећи порези, трансфери од других ни-
воа власти, донације, примања од продаје имовине. Највише прихода оче-
кује се од пореза и они чине натполовичну већину буџета- казао је Ђокић. 

Буџет је усвојен већином гласова одборника владајуће Српске на-
предне странке, уз опаску опозиције да је потребна већа контрола тро-
шења новца. Дарко Петровић из коалиције ‘’За Књажевац заједно’’ илустро-

вао је то примером превоза ђака.
-Требало би да се мало више врши контрола над људима који користе 

новац из буџета. Мото боем на обавља посао како терба- рекао је Петровић. 
Ђокић је нагласио да је возни парк пружаоца услуге јавног превоза 

у потпуности зановљен и да се превоз обавља потпуно новим мерцедесо-
вим мини бусевима. 

-Превоз контролише општинска управа- одговорио је Милан Ђокић. 
На предлог одборника Војкана Станковића, Скупштина се бавила и 

изградњом малих хидроцентрала у Парку природе Стара планина. 
-Доста дуго смо ћутали и нисмо се јавно оглашавали, збуњени раз-

личитим изјавама са стране и са врха. Струка је говорила да морамо да по-
ведемо рачуна о рекама и потоцима, да ће живот нестати ако се вода пусти 
кроз километарске цеви. Десило се да је наша земља дала у закуп нејвећа 
изворишта воде. Друге земље то нису урадиле- истакао је Станковић.

Први човек Књажевца Милан Ђокић је објасниода је предложен 
текст закључка какав су предложили и Пирот и Димитровград. 

-Општина не сноси никакву одговорност за оно што се дешавало, ми 
инвеститоре нисмо ни видели и они немају обавезу да долазе у општину 
по било какву дозволу за градњу- казао је Милан Ђокић. 

У закључку, који су одборници општинске скупштине усвојили једно-
гласно, од државних органа затражи стављање мораторијума на изградњу 
хидроцентрала. 

-У циљу заштите животне средине Парка природе и туристичке ре-
гије Стара планина, налаже се Јавном предузећу за развој, урбанизам и 
изградњу да у поступку израде будућег просторног плана општине Кња-
жевац, избрише потенцијалне локације за изградњу деривационих мини 
хидроцентрала на наведеном заштићеном подручју. Закључак доставити 
Влади Србије, Минстасртву грађевине и Министрарству заштите животне 
средине, са захтевом да донесу мораторијум о забрани изградње мини хи-
дроцентрала на подручју Старе планине- стоји у закључку који је прочитао 
Игор Стевановић, заменик председника СО.

На 40. седници Скупштине општине усвојена је одлука о оснивању 
буџетског фонда за енергетску ефикасност, као и одлуке које регулишу 
управљање комуналним отпадом. Љ.П.

КЛАДОВО- У 2019. години из буџета општине Кладово опредељено 
је близу 47 милона динара у инвестиционе радове. На почетку нове грађе-
винске сезоне асфалтирано је шест улица у граду и на градској периферији 
укупне дужине 1065 метара, по којима су мештани готово пола века газили 
по блату и прашини. Та инвестиција коштала је око девет милиона динара. 
У оквиру радова на реконструкцији градске зелене пијаце у Кладову, беха-
тон коцкама поплочано је 1360 метара квадратних корисне површине, мон-
тиране су 32 нове типске тезге, вредност радова премашила је 13 милио-
на динара. За уређења простора у градском језгру укупне површине 2200 
квадрата као и за уређење пешачке стазе дужине 190, ширине четири ме-
тра од раскрснице улице пуковника Љубомира Томића до платоа код Дома 
омладине, утрошено је 17,2 милиона динара. Изградња платоа за потребе 

међународног путничког пристаништа “Кладово” коштала је пет милиона. 
Код Дома културе у Кладову асфалтирано је 450 квадрата јавне површине 
на којој је изграђено 13 места за паркирање путничких возила, и за те ра-
дове издвојено је 2,5 милиона динара. Ипак највише новца, рекордне две 
милијарде динара уложено је у путну инфраструктуру из државног буџета.

- У оквиру рехабилитације саобраћајне инфраструктуре у асфалтира-
но је првих осам километара државног пута другог А реда Кладово-Милу-
тиновац кроз Доњи Кључ. Укупна вредност радова је 67,6 милиона динара. 
Санација пута завршена је до уласка у Велику Врбицу па ће како се планира 
радови на обнови деонице до Милутиновца укупне дужине 21 километара 
бити настављени следеће године након изградње канализационе мреже 
у селима Велика Врбица, Ртково, Корбово и у делу Милутиновца. У фини-
шу грађевинске сезоне асфалтирано је 2500 метара дела пристпуног пута 
који Велику Каменицу повезује са државном саобраћајницом првог Б реда 
Кладово -Неготин, на којој су с обе стране коловоза завршени радови на 
уређењу банкине ширине по пола метра. За ту намену опредељено је 19,3 
милиона динара. У оквиру Пројекта Рехабилитације путева и унапређења 
безбедности саобраћаја који се финасира из зајма Европске инвестицио-
не банке изводе се радови на државном путу првог Б реда број 35 Кладово 
Брза - Паланка укупне дужине 23,3 километра. Вредност инвестиције је 1,76 
милијарди динара, а план је да се рехабилитација тог путног правца завр-
ши до 6. септембра 2020. године. Држава са 115,2 милиона динара финан-
сира градњу новог моста код Милутиновца дужине 76, ширине 13 метара 
са две пешачке стазе-казао је Саша Николић, председник општине Кладово.

 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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ПРЕДСЕДНИК МИЛЕНКО ЛЕПОВИЋ
Општина Кладово формирала пословни савет

ВИШЕ ЈАВНИХ РАДОВА
УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 

2020. ГОДИНУ

Амбициозан Локални акциони план 
запошљавања у Мајданпеку

Одржана седница Скупштине општине Сокобања

ЕКОНОМИЈА

КЛАДОВО - На првој седници новоформираног Пословног савета 
општине Кладово за председника је изабран Миленко Леповић, директор 
кладовског Бродоградилишта “Шипјард”. За његовог заменика именован је 
Живојин Болботиновић власник Компаније “Текијанка. Пословни савет тре-
ба да обезбеди стални дијалог између општине и приватног сектора, јер је 
циљ сарадње да се омогуће бољи услови пословања на локалном нивоу.

- Пословни савет биће стална веза између привредника и општинске 
власти, јер ће утицати на све важне одлуке које се односе на пословање на 
локалном нивоу. Наше иницијативе и идеје побољшаће пословни амбијент 
јер ће допринети унапређењу пословне климе- обећао је Миленко Лепо-
вић, председник Пословног савета.

Кроз деловање и Програмске активности у сарадњи са привредни-
цима Пословни савет ће дефинисати приоритете јер се залаже за стварање 
изузетног пословног амбијента.

- Зато има подршку Регионалне привредне коморе Зајечар која ће 
почетком наредне године у Кладову у згради Општинске управе отворити 
прву Канцеларију за предузетнике-казао је Дејан Тошић, директор Регио-
налне привредне коморе Зајечар.

Глас привредника мора да се чује и уважава у процесу доношења 
одлука које ће утицати на економски развој општине Кладово. Њихове 
идеје морају бити замајац привредног развоја овог дела Србије, нагласио 
је Саша Николић председник општине Кладово и појаснио.

- Састав Пословног савета у којем су успешни Кладовски привред-
ници даје нам гаранцију да ће његово формирање бити корисно за све у 
општини Кладово. Сигуран сам да ће ова инцијатива конкретним мерама 
потврдити оправданост сарадње са привредним сектором и уверен сам да 
ћемо у њеној реализацији бити успешни. Желимо да будемо спона између 

МАЈДАНПЕК- Општина Мајданпек би према предлогу Локалног ак-
ционог плана запошљавања у 2020. години, 22,3 милиона динара треба-
ло да усмери за реализацију мера у области запошљавања, при чему би 
учешће Републике било 3,7 милиона динара.

Као и претходних година највише пара предвиђено је за јавне радо-
ве, који ће у 2020. години трајати чак 12 месеци и за које су већ могла кон-
курисати заинтересована јавна комунална предузећа.

Поред тога, Локални акциони план предвиђа и мере запошљавања, 
које ће бити бити реализоване у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, као и наставак пројекта “Унапређење положаја осетљивих 
друштвених група, кроз развој иновативних модела за социјално укључи-
вање на локалном нивоу” у којем су током 2019. учествовале жене из села 
мајданпечке општине. Реч је о програму који реализује Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ), уз 
финансијску подршку Швајцарске владе, Швајцарске агенције за развој 
и сарадњу (СДЦ) у оквиру Програма локалних иницијатива за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних мо-
дела за социјално укључивање – ЛИП 2, са циљем унапређења положаја 
осетљивих друштвених група, посебно оних који живе у руралним и изузет-
но сиромашним подручјима, кроз унапређење постојећих и успостављање 
нових/иновативних приступа односно иновативних програма у локалним 
заједницама. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.

СОКОБАЊА-На седници Скупштине општине Сокобања усвојен је 
буџет за 2020. годину који износи 875 милиона динара. Према речима Иси-
дора Крстића, председника општине Сокобања, усвојени буџет је реалан и 
инвестиционог карактера јер је око 30 посто предвиђено за инвестиције. 

Највише новца биће утрошено за наставак решавања проблема во-
доснабдевања у оквиру комуналних делатности за шта је издвојено скоро 
180 милиона динара. За развој спорта и омладине опредељно је 65 милио-
на динара који ће,у сарадњи са СРЦ „Подина“, бити утрошени за организо-
вање спортских манифестација и активности. Један од новина у наредној 
години биће организација такмичења у гађању из ваздушне пушке. 

За развој пољопривреде издвојено је нешто преко 40 милиона дина-
ра који ће бити утрошени на субвенције за развој пољопривредне произ-
водње, кроз подстицаје у области говедарства, овчарства, козарства, пче-
ларства као и подстицајима у области воћарства. 

У туризам ће у 2020. години бити уложено скоро 70 милиона динара 
који ће бити утрошени на промоцију Сокобање и организацију традицио-
налних манифестација у сарадњи са Туристичком организацијом Сокобање. 

Усвојени су и планови рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ , 
ЈКП „Напредак“, Туристичке организације , СРЦ „Подина“ Центра за социјал-
ни рад и СШ „Бранислав Нушић“. 

 M.Б.

привредника и ресорних министарстава, а формирање Пословног савета 
је потврда да смо на добром путу - истакао је Саша Николић.

Општина Кладово једна је од девет јединица локалне самоуправе у 
Србији која је добила директну техничку подршку у оквиру програма “Под-
ршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ -Друга фаза” којег 
спроводи стална конфернција градова и општина како би се у сарадњи 
са привредом унапредило пословно окружење. Програм се финансира 
уз подршку Шведске владе, речено је на састанку одржаном у кладовској 
вили “Ружа”.

 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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ВАЖНА ЈЕ РЕГИОНАЛНА САРАДЊА
Новогодишњи пријем у згради Борског управног округа

БОР - У згради Борског управног округа организован је нового-
дишњи пријем којем је присуствовао велики број званица из јавног и 
друштвеног живота града Бора и шире које је дочекао домаћин Владимир 
Станковић, начелник Борског управног округа.

- Са нама су сви представници најбитнијих институција са територије 
Борског управног округа и у претходној години смо заједничким снагама 
реализовали пуно добрих програма, што је резултирало тиме да је Бор-
ски управни округ један је од бољих округа у Србији – рекао је Станковић.

 Иван Бошњак, државни секретар Министарства државне управе и 
локалне самоуправе изразио је задовољство што се политика Владе Србије 
на истоку земље спроводи несметано.

- Најодговорнији људи локалних самоуправа и управних округа у не-
престаној су комуникацији са грађанима и привредом и државне институ-
ције на овом делу територије Србије функционишу беспрекорно у циљу 
унапређења рада администрације и услова за пословање. Надамо се да 
ће у Новој 2020. години, Србија постати боље место за живот и подизање 
породице, чему сведочи пораст наталитета у овој години али и бројни ин-
фраструктурни пројекти који уз државне инвестиције и из иностранства, 
унапређују свеукупни квалитет живота за наше грађане. Борски управни 
округ ће заједно са осталим локалним самоуправама прићи најновијој ини-

цијативи за обједињавање карпатског региона Европе како би се повеза-
ли са суседним и земљама у ширем окружењу и заједнички реализовали 
пројекте - нагласио је Бошњак. 

Начелник Зајечарског управног округа Владимир Пауновић похва-
лио је добру сарадњу оба округа у погледу инфраструктурних пројеката 
који су најважнији за већину становника Тимочке крајине. 

- Становници Тимочке крајине са радошћу могу очекивати наставак 
инфраструктурних радова који ће повезати ту територију са остатком Ср-
бије. Ту мислим на Коридор Вожд Карађорђе, аутопут који ће повезати од 
Младеновца до Бора, брзу саобраћајницу која ће поћи од Пожаревца до 
Доњег Милановца, завршетак радова на прузи од Ниша до Зајечара, наш 
бисер туризма Сокобања ће бити повезана посебним путем са коридором 
10, као и други инфраструктурни пројекти који ће се одвијати на овом про-
стору - рекао је Пауновић. 

Александар Миликић, градоначелник Бора нагласио је да велике 
шансе за напредак леже у доброј регионалној сарадњи.

 – Показало се да као Округ имамо веће шансе него свака локална 
самоуправа посебно. Заједно као једна административна целина можемо 
гледати интерес развоја Републике Србије, округа и локалних самоуправа. 
Кад је у питању развој туризма заједничким деловањем можемо постићи 
много тога. 2020 година ће бити обележена у правцу развоја инфраструк-
туре и тих пројеката и верујем да ћемо из године у годину имати бољу бу-
дућност. То показује и политика Владе Србије и председника Србије Алек-
сандра Вучића - казао је Миликић .

Истог је мишљења и председник општине Неготин Владимир Велич-
ковић који је нагласио да се заједничким снагама овај део Србије може при-
ближити централном делу земље. 

- Циљ је да се унапреди овај део Србије и кроз обележавање ове 
успешне године и прављења планова за наредни период. Уз помоћ пред-
седника државе Србије раде се велики инфраструктурни пројекти. И пре-
мијерка Ана Брнабић је покренула иницијативу око изградње хемијског 
парка на територији општине Неготин, што ће, поред већ поменутих ин-
вестиција, значити не само за општину Неготин него и за цео систем који 
послује на територији Зајечарског и Борског округа - казао је Величковић.

 Д.К. 
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АЛКОХОЛ И КОФЕИН У ИСХРАНИ

КЊАЖЕВАЦ У ПРОГРАМУ 
„СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ’’

Аудиције почињу након новогодишњих празника

Образац исхране снажно је пове-
зан са ризиком од многих хроничних бо-
лести. Дакле, све оно што једемо и пијемо 
свакога дана, може позитивно или нега-
тивно утицати на наше здравље. На осно-
ву раније изложених чињеница, намеће 
се закључак да би популација Србије тре-
бало да усвоји онај образац исхране код 
којег се ограничено уносе намирнице 
које су повезане са повећаним ризиком 
од хроничних обољења, а да се повећа 
унос хране која доводи до редукције ри-
зика и унапређења општег здравља.

Алкохол 

Алкохол није компонента здравог 
начина исхране; не препоручује се унос 
алкохола код опште популације, посебно 
код деце и адолесцената или трудница и 
дојиља. Уколико се алкохол већ уноси, 
препоручује се да се то чини у умереној 
количини- највише једно пиће дневно 
(за одрасле жене) односно највише два 
пића дневно (за одрасле мушкарце). Јед-
но пиће садржи 14 грама чистог алкохо-
ла; ово је еквивалентно уносу једне флаше пива од 350 мл (садржи 5% ал-
кохола) или чаше од 150 мл вина (садржи 12% алкохола) или чашице од 45 
мл жестоког пића ( које садржи 40% алкохола). Калоријски садржај алко-
холних пића се урачунава у укупни дневни енергетски унос, а алкохол осим 
калорија не обезбеђује друге хранљиве материје (тзв.празне калорије). 
Нпр. Кригла тамног пива (350 мл) има здравствене ефекте (нпр.оштећење 
јетре, панкреаса, срца и нервног система), укључујући повећан ризик од 
хроничних болести.

Кофеин 

Кофеин није хранљива материја већ социјално прихватљива компо-
нента исхране која делује као психостимуланс. Налази се у појединим вр-
стама биљака (нпр.плодови кафе, листови чаја, какао бобице) или се нак-
надно додаје храни и напицима током припреме. Различити напици (нпр. 
кафа, чај, поједина безалкохолна пића, енергетски напици) садрже разли-
чит садржај кофеина који варира од 2 до 65 мг кофеина на 30мл напитка. 
Умерен унос кафе (3-5 шољица, укупно 400 мг кофеина дневно) може бити 
прихватљив елемент начина исхране; није доказан ризик од повећане уче-
сталости хроничних болести код особа које умерено пију кафу. Међутим, не 
може се препоручити унос кофеина ради здравствених ефеката код особа 
које иначе не пију кафу. Напици који садрже кофеин (нпр.енергетски напи-

ци или безалкохолна пића) често садрже и додате шећере што може дове-
сти до повећаног уноса калорија, ово се такође односи на додавање млека 
напицима са кофеином; сам кофеин има безначајну калоријску вредност. 
Комбинован унос алкохола и кофеина није безбедан јер може проузроко-
вати бројне нежељене здравствене и социјалне ефекте.

Садржај кофеина у различитим напицима

Црна кафа (237мл) 95-200мг
Еспресо (30мл) 47-75 мг
Инстант кафа (237мл) 27-173 мг
Црни чај (237мл) 14-70 мг
Зелени чај (237мл) 24-45 мг
Ледени чај (237мл) 5-40 мг
Све у свему ово је једна од најчешћих полемика када су напици у пи-

тању. Конзумирати или не? Сви смо свесни чињенице да кофеин и алкохол 
нису најздравији избори ни за кога.

Мислимо да вам се неће десити ништа лоше ако кафу и алкохол изба-
ците из свог репертоара а уколико се решите да их конзумирате, опасност 
по здравље увећава се са количином попијеног алкохола и кафе.

 Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар
 Одсек за промоцију здравља 

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац и Програм ‘’Србија у ритму Евро-
пе’’ потписали су уговор о сарадњи, којим су деца и млади Књажевца доби-
ли прилику да учествују у највећем и по много чему јединственом музич-
ком такмичењу у нашој земљи. 

Аудициије почињу након празника, а припреме ће са професионал-
цима трајати шест месеци. Деца ће певати на језицима европских земаља. 
У случају Књажевца биће то Норвешка.

- Деца Србије са амбасадорима Европе, Аустралије и Израела и 
својим председницима општина, наступају, спремају се шест месеци у 
својим општинама. Екипа, која ради за ‘’Твоје лице звучи познато’’, прави 
вокалне пробе са децом у Србији и спрема их да наступе уживо у програму. 
Деца певају на језицима Европе, певају за те земље и своје градове. Људи 
из амбасада долазе и помажу им у изговору. Деца града победника путују 
у земљу коју представљају- казао је Игор Кадаревић, директор Програма 
‘’Србија у ритму Европе’’.

Председник књажевачке општине Милан Ђокић је нагласио да је реч 
о корисном пројекту.

-Ово је један крајње леп и користан пројекат, који се потпуно укла-
па у наше тенденције да будемо фамилy фриендлy општина, општина која 
пружа подршку деци и младима, породицама - рекао је Ђокић.

Двоипочасовни програм уживо из Врања, које је као прошлого-
дишњи победник, ове године домаћин финала, преносиће Прва телевизија, 
као и бројне тв куће у региону и југоисточној Европи. Такмичење ‘’Србија 
у ритму Европе’’ осмишљено је у складу са Европском повељом о учешћу 
младих у јавном животу на локалном и регионалном нивоу, Белом књи-
гом ЕУ о младима, Националном стратегијом за младе РС и Акционим пла-
ном за младе.

 Љ.П.
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„КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ, 
СТВАРАЛАШТВО“

ПОКЛОН „ТЕКИЈАНКЕ’’ 
ДЕЦИ КЊАЖЕВЦА

У Мајданпеку отворен 16. Новогодишњи сајам

„Шашава новогодишња бајка’’ у седам 
градова и општина у Тимочкој крајини

ДОГАЂАЈИ

ДЕЦА И ШКОЛЕ НА ПРВОМ МЕСТУ
„Наталитет-аларм за будућност Књажевца” (10)

КЊАЖЕВАЦ - Све ређе и све касније ступање у брак, све више само 
трочланих породица, запретили су и Србији и Књажевцу, који је од 2011. 
изгубио неколико хиљада становника. Таква ситуација била је у локалној 
власти знак за узбуну. Уведене су мере које ће подржати породице и сти-
мулисати рађање деце. Свака незапослена мајка за треће дете добија по 
480.000 динара на 24 једнаких месечних рата. За прворођено и другорође-
но дете општина даје једнократну новчану помоћ у износу од 35.000 дина-
ра, а за трећерођено једнократну помоћ од 100.000 динара плус 480.000 у 
месечним ратама. 

У циљу побољшања наталитета, сви књажевачки основци добијају 
бесплатну ужину, као и бесплатне уџбенике за свако треће, четврто и пето 
дете у продици. У школу, са бесплатним књигама, иду и ученици из социјал-

  МАЈДАНПЕК- У организацији Центра за културу у Мајданпеку је у 
великој сали Дома омладине у понедељак отворен и трајаће и данас, до 
27.децембра традиционалан, а већ 16. Новогодишњи сајам „Култура, обра-
зовање, стваралаштво“. И ове године, ова специфична сајамска манифеста-
ција окупила је 20 излагача, од предшколске установе и школа, преко ор-
ганизација и удружења грађана, али и појединаца намерних да свој рад и 
стваралаштво прикажу широј јавности.

Поједини излагачи представили су се посетиоцима продајном из-
ложбом својих рукотворина и занимљивих могућности да изаберу и купе 
оригиналан новогодишњи поклон, али су најбројнији били штандови на 
којима су образовне установе и посленици културе представили своје 
највредније и најзанимљивије радове и достигнућа. 

Посебно занимљив је садржај пратећег програма у оквиру којег је 
приказана представа „Зачарана новогодишња бајка“, организован концерт 
фолклорног ансамбала Културно уметничког друштва „Велимир Маркиће-
вић“, одржана промоцијаи књиге „Теодорин прстен“ Вање Булића, тради-
ционалан новогодишњи концерт ученика Музичке школе „Ранко Кривић“ 
и други програмски садржаји. И ова сајамска приредба најверније посети-
оце има у најмлађој популацији, али да је посете, обавезно време издвајају 
и старији. Мајданпечани и њихови гости. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.

КЊАЖЕВАЦ - Глумци Позоришта Тимочке крајине „Зоран Радмило-
вић’’ извели су на великој сцени Дома културе у Књажевцу представу ‘’Ша-
шава новогодишња бајка’’. Био је то поклон компаније ‘’Текијанка’’ књаже-
вачкој деци поводом предстојећих празника. 

У чаробној Лапонији, тамо где станује Деда Мраз, дешавају се чуд-
не ствари и несхватљхиви преокрети, који прете да омету најпопуларнијег 
деку на свету да на време стигне до сваког детета на планети. У комплет-
ном џумбусу учествовао је пас Алфонсо, нашла се ту и једна злоћа, а све је 
страшно забављало децу. 

Представу „Шашава новогодишња бајка’’, је по тексту Спасоја Ж. Ми-
ловановића режирала Наташа Петровић. Играли су Сања Недељковић, Бра-
нислав Мијатовић и Габријел Бећаревић. 

Представа ‘’Шашава новогодишња бајка’’, дар компаније „Текијанка“, 
поред Књажевца, изведена је и у Зајечару, Кладову, Доњем Милановцу, а 
данас ће бити приказана у Неготину, Мајданпеку и Бору. 

 Љ.П.

но угрожених породица. Уведено је субвенционисање рачуна за комунал-
не услуге, а из Буџетског фонда за повећење наталитета финансирају се 
трошкови лечења стерилитета, трошкове вантелесне оплодње, разне дру-
ге медицинске интервенције које нису покривене из Републичког завода 
здравственог осигурања. У децембру 2019. свим тим мерама придружила 
се и одлука о стипендирању ученика и студената, коју су усвојили одбони-
ци општинске скупштине.

Врло често први када су у питању идеје и иновативни пројекти, Кња-
жевац је још једном на крају године, изненадио српску јавност покретањем 
иницијативе да свим грађанима који желе да се настане у граду на Тимоку, 
понуде бесплатан смештај. 

-У току је попис објеката који су у државном власништву. По завр-
шетку тог посла куће и станови ће бити реновирани и понуђени, бесплат-
но, на коришћење свим грађанима Србије. Ми желимо да повећамо број 
становника. У сваком селу у коме би дошао да живи један брачни пар, то 
би, можда, значило још неколико деце у том селу, то би значило и опста-
нак тих наших села- каже Милан Ђокић, председник Општине Књажевац.

У локалној самоуправи имају обичај да кажу да су деца важнија од 
сваког метра уграђеног асфалта. Због тога, кад год се рангирају приоритети 
везани за прављење буџета, деца и школе су увек на првом месту. Овде се 
верује да ће и нова иницијатива, својеврсна позивница онима који ће ода-
брати Књажевац за место живота, добра основа за будући развој, тим пре 
што општина, уз подршку државе и инвеститора, почиње интнензивнији 
привредни равој, али и снажно подржава пољопривредну производњу. 

 Љ.П.
Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 

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

ГОДИНА БРОЈ РОЂЕНИХ БЕБА У 
КЊАЖЕВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

2015 163
2016 181
2017 144
2018 138
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„Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама“ (7)

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 39 МИЛИОНА ДИНАРА

НЕГОТИН - Неготин је град са великом спортском традицијом и ши-
роком базом и добрим условима за омасовљење спорта. У прилог томе 
говори и значајна инфраструктура, почев од функционалне Хале спорто-
ва, која је у време кад је изграђена далеке 1970. била трећа у Србији. Ту 
су и бројни спортски терени на отвореном, стадион и спортске и фискул-
турне сале у основним и средњим школама. Неке од њих, попут сала у ос-
новним школама “Бранко Радичевић” и “Вера Радосављевић”, као и гимна-
зијска фискултурна сала служе и као сале за тренинге ученицима, али и 
представницима такмичарског спорта. На стадиону су грађанима на рас-
полагању и фудбалски, терени за мале спортова, кошарку и рукомет, али 
и градски базен. 

Далеко од тога да спортске сале и објекти не захтевају додатна ула-
гања и реновирања, која се, ипак, системски спроводе у складу са планом 
и програмом, али и финансијским условима. Прошле године комплетно је 
реновиран цели управни објекат ФК “Хајдук Вељко” од кровне конструкције 
до водоводне и електро инсталације и свлачионица. У хали спортова је ра-
нијих година уређен мокри чвор, замењена подлога на терену. 

Са 33 спортска клуба и организације, чије се селекције такмиче у 
15 различитих спортских дисциплина, у којима активно тренира око 2.300 
чланова. 

-Очигледно је да у савременом свету спортска делатност све мање 
служи за доколицу и забаву, а све је више свакодневна потреба човека као 
активног вежбача. Стално се и брзо повећава број учесника у разноврсним 
спортско-рекреативним активностима – каже Душан Матејевић, генерални 
секретар Спортског савеза општине Неготин.

Овај савез свих спортских организација, клубова и удружења осим 
константне бриге о њиховом раду, настоји и да побољша услове за бављење 
спортским активностима на целој територији општине Него-
тин, да унапреди рад у спортским организацијама, али и да 
очува степен развијености спорта у Неготину и селима кроз 
рад на подизању развоја спорта млађих узрасних категорија, 
спортских организација,спортских стручњака, спортиста... 

-Наша дугорочна тежња мора бити да општина Неготин 
буде за спорт и у спорту. Тиме ћемо имати привилегију да де-
лимо живот са здравим генерацијама, са будућим добрим љу-
дима и са шампионима добре воље и спорта. Та привилегија се 
мора и заслужити и зато је наша обавеза да спорт буде састав-
ни део сваког грађанина, сваког детета и све их путем спор-
та укључити у све позитивне друштвене токове и морамо их у 
томе адекватно подржати – додаје Матејевић.

Зато је током године и спроведено више акција са 
циљем да се повећа број деце која се организовано баве спор-
том. Спортски савез активно учествује у организацији спор-
тских манифестација за промоцију спортова, попут тради-
ционалног “Дана изазова”, који уз младе последњих година 
активира и старије, као и турнира у малом фудбалу и другим спортским 
дисциплинама, унапређењу стручног рада и школовање нових стручних 
кадрова...

-Уосталом, наша је обавеза да још активније подстичемо редовно 
учествовање у спортским активностима како у спортским клубовима, тако 
и изван њих, кроз рекреативне и друге програме. Фокус посебног интере-
совања су деца, млади, жене, особе са инвалидитетом и стари – каже гене-
рални секретар неготинског Спортског савеза.

Локална самоуправа само је у 2019. издвојила 39 милиона динара 
из општинске касе за финансирање, развој и унапређење физичке култу-

ре у општини Неготин. Тим средствима финансирају се редовне активности 
спортских клубова, рад Општинског фудбалског савеза, клубова и спорт-
ских организација по месним заједницама, затим редовне активности спор-
тских клубова, спортских организација и друштава, али и терени, стручна 
служба Спортског савеза, школски и рекреативни спорт.

Спортски савез се активније укључује у реализацију и унапређење 
школског и предшколског спорта. Циљ је унапредити стручни и педагош-
ки рад и на тај начин подићи квалитет спортских активности. Не ради се ту 
само о будућим спортистима који ће постизати врхунске резултате, већ и о 
деци и младима који ће кроз физичку активност и бављење спортом него-
вати културу спортског понашања, фер-плеј, сарадњу, толеранцију и пошто-
вање различитости на спортским теренима и поред њих – каже Матејевић.

Успеси не изостају ни у једној од спортских дисциплина, од фудбала, 
ауто мото спорта, рукомета, одбојке, кошарке, борилачких вештина, гимна-
стике, шаха, стоног тениса, па чак и кроса, тениса, спортског риболова, али 
и рекреативних активности и планинарења.

Готово да нема школе која у претходном периоду није добила неке 
од спортских реквизита и опреме. Преко Спортског савеза финансирају се 
и општинска, окружна и републичка такмичења основних и средњих шко-
ла општине Неготин, која су предвиђена планом и програмом Министар-
ства просвете и спорта.

-Овакви програми такмичења, поред своје педагошке и васпитно-об-
разовне улоге, треба да омогући ученицима да се активно баве физичким 

вежбањем у складу са њиховим интересовањем и склоностима и на тај на-
чин развијају своје физичке и моторичке способности кроз спортско об-
разовање – сматрају у Спортском савезу у којем редовно све оне који су се 
својим резултатима истакли на такмичењима дарују спортском опремом и 
реквизитима и тако подстичу не само спортски и такмичарски дух, већ и 
даровитост младих и промовишу трајне вредности.

 С.М.Ј.
Пројекат: ‘’Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама’’, 

суфинансиран је из буџета Општине Неготин. “Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”
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