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Одржана седница Општинског већа
Део општине Кладово проглашен зараженим од птичјег грипа

ПРЕВЕНТИВОМ ПРОТИВ 
ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ

КЛАДОВО - Министарство пољопривреде и заштите животне средине и
Управа за ветерину  прогласили су зараженим подручје Мале Врбице код Кладова,
у пречнику три километра које обухвата и село Костол. Ово подручје је заражено
Авијарном инфуенцом ( птичјим грипом) код дивљих птица , изазваном високо па-
тогеним сојем вируса Х5Н8, док су подручја од 10 километара од жаришта која обу-
хватају Кладово, Кладушницу, Велику Врбицу, Ртково, Корбово и Вајугу проглашена
угроженим од заразне болести, саопштено је на седници Општинског штаба за ван-
редне ситуације  којим је председавао Радисав Чучулановић, председник општине
Кладово.

На седници је дефинисан низ превентивних мера које су усклађене са Ре-
шењем ресорног Министарства  пољопривреде и заштите животне средине за де-
ловање у таквим ситацијама. 

- Грађанима је наложено да обаве попис  пернате  живине и спроведу дез-
инфекцију својих домаћинстава ,а на снази је забрана промета и трговине живине,
живинског меса и јаја на пијацама. Забрањени су лов и риболов, а  на зборовима
грађана стручни тимови упознаће становништво у наведеним насељима о мерама
које је  неопходно предузети у новонасталој ситуацији.Надлежне службе добиле су
налоге да се  на зараженом и угроженом подручју  ради сузбијања  и искорењивања
болести спроведе низ других активности  ради спречавања ширења  авијарне ин-
фуенце- казао је Чучулановић. М.Р.

МАЈДАНПЕК- Општинско
веће у Мајданпеку је на седници
одржаној претпоследњег дана
фебруара усвојило нацрт Локал-
ног акционог плана запошљавања
општине Мајданпек, као и предлог
Правилника о начину финанси-
рања организација цивилног
друштва средствима буџета оп-
штине Мајданпек, док је одлука о
предлогу решења о давању са-
гласности на цене услуга и про-
извода Јавно комуналног пре-
дузећа „Водовод“ Мајданпек одло-
жена за наредну седницу која би
требало да се одржи већ у поне-
дељак, 6.марта.

Чланови Општинског већа
у Мајданпеку су, најпре, прихва-
тили Нацрт решења о давању са-
гласности на програм рада
Народне библиотеке који је у
складу са важећим законским ре-
шењима. У дискусијама се чуло
да треба радити на обезбеђењу
адекватног просторног решења,
сагледати могућност отварања
огранка у Рудној глави и измири-
вању одређених трошкова који

нису били предвиђени програмом. 
Такође, прихватили су

нацрт решења о давању сагласно-
сти на Статут Центра за културу и
образовање Доњи Милановац,
као и предлог закључка о усва-
јању Извештаја о раду општинске
Интерресорне комисије за про-
цену потреба за пружањем до-

датне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету и уче-
нику у општини Мајданпек у
2016.години, уз врло повољне
оцене о њеном раду. Прихваћен је
и Програм пословања Фондације
за локални економски развој уз
оцену да су њиме предвиђене
бројне активности, а представљен

је и Нацрт Локалног акционог
плана запошљавања, којим је
предвиђено пет програма, од са-
мозапошљавања, преко подршке
теже запошљивим лицима, малим
и микро предузетницима, до јав-
них радова и стручне праксе која
би требало да буде реализована
уз посредовање Бизнис инкубатор
центра у Мајданпеку.  Иако се о
предлогу решења о давању са-
гласности на цене услуга и про-
извода ЈП „Водовод“ дискутовало,
одлука о повећању цена комунал-
них услуга за 10 одсто, како би се
створили услови за несметан рад
и смањење субвенција од стране
локалне самоуправе, није донета.
Усвојен је, међутим, Правилник о
начину финансирања организа-
ција цивилног друштва сред-
ствима буџета општине, са циљем
да равноправно буду распоређена
и наговештено да ће конкурс за
финансирање програма, пројека-
та и програмских активности не-
владиних организација бити рас-
писан на наредној седници.

И.Ћ. 

О  Ц Е Н А М А  В О Д Е  И  С М Е Ћ А  Н А Р Е Д Н Е  Н Е Д Е Љ Е
Одржана седница Општинског већа

М И Л И О Н  Е В Р А  З А  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р У  
КЛАДОВО - На 24. седници Општинског већа једногласно су  усвојене

Одлуке о јавном задуживању општине Кладово у износу од 100 милиона динара
за финансирање капиталних инвестиционих расхода, за ту намену опредељено
је 70,7 милиона док је задужење  за финансирање дефицита текуће ликвидно-
сти 28,8 милиона динара. 

Локална заједница ове године уложиће око милион евра за инвести-
ције у инфраструктуру у граду, али и у сваком од 22 насеља. Програмом прио-
ритетних  улагања  је предвиђено асфалтирање  око  четири километра улица
у селима и близу 1750 метара у граду, израда канализације и паркинг простора
са намером да се услови живота подједнако побољшају за све грађане поду-
навске  општине.

- Када је реч о финансирању  дефицита текуће ликвидности новац је
намењен  за учешће у реализацији пројекта "Наслеђе на граници Дунава" вред-
ног 1,3 милиона евра који ће бити реализован у оквиру програма прекограничне
сарадње Румунија- Србија. Већници су усвојили и предлог  Решења о давању
у  закуп површина јавне намене до 30. јуна текуће године, а закупнину ће ускоро
плаћати и сви корисници пословног простора који је у власништву локалне са-
моуправе-казао је за “Тимочке” Радисав Чучулановић, председник општине Кла-
дово.               М.Р.
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Осим што се улажу ве-
лики напори да се у правом сме-
ру искористе све могућности за
развој пољопривреде и мале
привреде, покретање индустри-
јске производње, Општине Кла-
дово, Књажевац, Соко Бања, Ма-
јданпек и Бољевац велики напор
улажу и на пољу туризма.

- Ми настављамо  са  раз-
војним пројектима и када је реч о
туризму, пре свега мислим на
Стару планину, села испод Старе
планине, као што су Кална и
Црни врх за које радимо планове
детаљне регулације, даље уре-
ђење термоминералног изво-
ришта Бањица, радове на изгр-
адњи  ауто кампа на том изво-
ришту, и још много активности
који ће допринети да Књажевац у
већој мери користи своје при-
родне ресурсе за бољи живот
грађана. На самом врху Старе
планине, на Јабучком равништу
ћемо наставити већ започети ин-
вестициони циклус и унапредити
инфраструктуру, а надам се да

ћемо почети и са изградњом
нових садржаја у сарадњи са ЈП
Стара планина и ЈП Скијалишта
Србије, као и са ресорним мини-
старством и Владом Србије.
Када су у питању подстаропла-
нинска села тамо се инвести-
циони циклус није ни прекидао
претходних година. Изграђен је
велики број нових објеката,
смештајних капацитета, преуре-
ђују се старе куће које су сада
већ адекватније за пријем гостију,
конаци, ресторани и све је то
знак да са пројектом изградње
туристичког центра на Старој
планини идемо у добром правцу.
Стара планина је велики нацио-
нални ресурс који у перспективи
може да буде замајац привред-
ног развоја, не само општине
Књажевац већ и источне Србије
– изјавио је недавно у интервјуу
за недељник “Тимочке” Милан

Ђокић, први човек општине Кња-
жевац.

И у Кладову један од при-
оритета у 2017 години је управо
развој туризма. 

- У овом тренутку Кла-
дово као готов туристички про-
извод има само Хидроелектрану
Ђердап. Све остало је започето,
и остало недовршено. Циљ је да
Трајанов мост буде још један од
незаобилазних туристичких по-
тенцијала, и да туристи имају
прилике да управо са те мону-
менталне грађевине виде лепоте
Кладова. Дужина моста је била
1097 метара и важио је за
најдужи мост икада саграђен на
свету.  Тренутно се из ИПА про-
грама Европске уније ради и Ви-
зитор Центар на тврђави Фе-
тислам – казао је у интервјуу за
“Тимочке” Радисав Чучулановић,
председник општине Кладово.

Он је нагласио и да моћ
Дунава има велики како геополи-
тички тако и национални инте-
рес.

- Из ИПА Фондова Ев-
ропске уније је за Дунавску стра-
тегију опредељено око 107 мили-
она евра. То је наша шанса.
Поред туризма, морамо искори-
стити и хидропотенцијал Дунава
за транспорт робе, јер је то
најефтинији вид превоза. Такође,
прелазимо и на један вид ли-
нијског саобраћаја до Турн Севе-
рина, јер је познато да око 1400
возила недељно прође наш гра-
нични прелаз  из Румуније, тако
да ћемо се потрудити и искори-
стити све могуће начине да дове-
демо што већи број туриста у
Кладово. Помоћу средстава из
ИПА програма развијаћемо спо-
ртски и историјски туризам, као и
спортски риболов. Наш циљ је да
привучемо што већи број туриста
и у 2018.години желимо да у Кла-
дову буде остварено 100 000
ноћења, што је тродупло више у

односу на садашњих 32 000
ноћења. Око 16 000 бициклиста
сваке године пролази обалом Ду-
нава, а ми ћемо се потрудити да
их задржимо у Кладову макар на
један дан , а ту је већ нових 16
000 ноћења. Исти број ноћења
очекујемо и на Караташу. Такође
и наша Туритичка организација
има конкретан задатак, а то је
управо рад на повећању броја
ноћења, а самим тим и оства-
рење већег промета у угоститељ-
ским објектима – додао је Чучу-
лановић.

Туризам је мотор при-
вредног развоја општине Соко-
бања, нагласио је у интервјуу за
наш лист Драгољуб Јевтић,
председник Скупштине општине
Сокобања.

- Радићемо на изградњи
апартманских насеља и хотела,
са циљем што квалитетније тури-
стичке понуде. Туризам јесте са-
моодржив али низ пратећих
грана треба уредити и развијати,
да би туристичка понуда у потпу-
ности могла да одговори захте-
вима гостију. У Сокобањи тре-
нутно сем хотела Моравица и
Бањица нема другог хотелског
смештаја. У претходном плану
генералне регулације као страте-
гија Сокобање била је наведена
стамбена изградња, што је веома
погрешно. Циљ коме тежи ова
власт је изградња апартманских
насеља и хотела, са циљем што
квалитетније туристичке понуде.
Сокобања има око 16 000 ле-
жајева, од којих је већина у при-
ватном власништву. Наш циљ је
да тај број буде увећан на око 20
000 лежајева – казао је Јевтић.

Први човек Бољевца Не-
бојша Марјановић је у интервјуу
за недељник “Тимочке” истакао
да је планина Ртањ развојна
шанса те општине.

- На Ртњу је почела из-
градња комплекса најмодернијих
хотела. Инвестиција је вредна
три милиона евра, и очекујемо да

до краја 2017 буду завршени ра-
дови. Реч је о модерном угости-
тељско туристичком комплексу а
размишља се и о даљем унапре-
ђењу околног простора и из-
градњи нових садржаја, што ће
свакако допринети туристичком
развоју  на овим просторима.
Тренутно смо у фази  докази-
вања шта на простору Ртња
може да буде предмет реститу-
ције. Сагледаћемо могућности за
изградњу ски  и стазе за пешаке,
бициклистичке стазе, гондоле.
Желимо да на Ртњу решимо про-
блем  јавне расвете, да ова пла-
нина задржи своју мистичност и
особеност, по којој је, поред пер-
фектно здравог ваздуха и климе,
позната. Има наговештаја и о из-
градњи Института за космо-
лошка истраживања Никола
Тесла-поручио је Марјановић.

Када је реч о развоју ту-
ризма велике планове има и оп-
штина Мајданпек. 

- Туризам захтева и доста
времена и улагања. У Србији
нема општине која у својим пла-
новима то не сагледава као по-
тенцијал. Општина Мајданпек
има компаративне предности,
ослања се на Дунав на дужини
од 55 км, све то је зона Нацио-
налног парка Ђердап уз пуно
природних лепота, до разних за-
нимљивих локалитета, свима по-
знатог Лепенског  вира, али и
Рајкове пећине. На њеној промо-
цији радимо, предстоји нам рад
на уређењу простора испред ње,
са изградњом визиторског це-
нтра,  након чега ће понуда моћи
да се заокружи. Оно на чему ће
доста морати да се ради је са-
радња са суседним општинама,
са циљем да се туристичка по-
нуда уз Дунав, од Великог Гра-
дишта до Неготина на прави
начин представи туристима –
изјавио је у интервјуу за „Ти-
мочке“ Дејан Вагнер, председник
општине Мајданпек.   

Д.К.

ТУРИЗАМ МОТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
Локалне самоуправе улажу напоре за развој туристичке понуде
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КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је
представљен пројекат отварања
Центра за рано откривање и дијагно-
стику деформитета кичме и стопала
код деце. Пројекат заједнички реали-
зију општина и Спортски савез Кња-
жевца и Општина Видин у Бугарској,

средствима Европске уније. 
Мерења, урађена у протекле

две године, показују да чак 80 одсто
књажевачке деце има дефеормитете
кичме и 70 одсто деформитете сто-
пала. Узнемирујући подаци били су
аларм, који је упозорио да се мора ра-

дити на унапређењу здравља младих.
С тим циљем ће бити отворен Центар
за рано дијагностиковање мускулоске-
летних поремећаја у два града – Кња-
жевцу и Видину.

- Деца су на мерењима
имала 80 одсто деформитета кичме и
70 одсто деформитета стопала. То је
био аларм да те дефомитете у раном
стадијуму откријемо и лечимо, да
децу до 16. године вратимо у нормалу.
Пројекат је урађен у новембру прошле
године. У њему учествују општине
Књажевац и Видин. Вредан је 600 хи-
љада евра. Ради се о пројекту раног
откривања деформитета кичме и сто-
пала код деце. Од првом марта оче-
кује се расписивање тендера за
изградњу и куповину апарата. Надам
се да ће бити завршен до септембра,
када ће почети мерења деце -  каже
др Микица Видојевић, председник
Спортског савеза.

Цветан Асенов, заменик
кмета Видина, нагласио је да ће

Видин и у будућности сарађивати са
Књажевцем.

- Поносан сам што ћемо реа-
лизовати овај пројекат, који је на ко-
рист деце, која су данас много више
испред компјутера, него на игралиш-
тима. Направили смо добру организа-
цију. Видин први пут сарађује са
општином Књажевац и надам се да
ћемо и у будућности реализовати још
пуно пројеката на корист наших гра-
ђана-  рекао је Цветан Асенов, заме-
ник кмета Видина.

Два центра, оформљена у
Књажевцу и Видину, имаће најмодер-
нију дијагностичку опрему, којом ће се
откривати здравствени проблеми
деце школског узраста, а затим ра-
дити на терапијској рехабилитацији.
Пројекат финансира Европска унија
кроз ИПА програм прекограничне са-
радње, а новац за предфинансирање
обезбеђен је у буџету општине Кња-
жевац.

Љ.П.

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ОТКРИВАЊЕ
ДЕФОРМИТЕТА КОД ДЕЦЕ

Пројекат реализују Општина Књажевац, Спортски савез Књажевца и општина Видин у Бугарској

Компанија "Текијанка" обележила Дан фирме

О Б Е Л Е Ж И Л И   2 7  П О Н О С Н И Х  Г О Д И Н А
КЛАДОВО - Запослени у компанији "Текијанка " радно и свечано су

обележили 27 година успешног пословања. Молитва и резања славског колача
у храму "Свети Никола " у Текији део је нераскидиве традиције у фирми  осно-
ваној 25. фебруара 1990. Развојни пут породичне компаније  трасиран је у ри-
барском насељу смештеном на обали Ђердапског језера у малој продавници
са два радника. Данас је  у Текијанкином ланцу 21 продајни објекат са око 400
запослених који у четири општине Борског округа дневно опслужују од 15 до
20.000 купаца.

-Пут од прве продавнице до најповољније породичне куповине  није
био лак, али смо задовољни што свакодневно  кроз трговинске објекте "Те-
кијанке " прође близу 20.000 потрошача. Поносни смо и на 55.000 власника те-
кијанкиних картица и то нас обавезује да оправдамо њихова очекивања. Они
знају да их у нашим објектима дочекује љубазно особље , квалитетни про-
извода, одржавање повољних цена и максимално поштовање и то је пословни
имиџ нашег колектива  у коме се пословање гради на темељима породичних
вредности - подсетио је Живојин Болботиновић, оснивач и власник компаније
"Текијанка".

Менаџмент компаније иде у корак са временом, прати нове трендове
развоја, а запослени се стално усавршавају и потпуно су посвећени захтевима
купаца које су навикли на домаћинско поштовање.

- То су помало заборављене вредности и зато наш пример породичног
заједништва и поштовања  настојимо да пренесемо  на запослене, али  и на
потрошаче. Знамо да имамо поверење армије купаца које не смемо да изневе-
римо, морамо остатит доследни  мерилима реда, рада и дисциплине јер је то
темељ успеха- истакао је  Жељко Болботиновић, директор компаније "Те-
кијанка".

На дан"Текијанке " празнична атмосфера била је у свим малопро-
дајним објектима у којима је уз рођенданско послужење  купце дочекало
пријатно изненађење јер су на купљену робу имали 10 одсто попуста. Тради-
ционално  заједничко дружење свих запослених биће 25. марта у кладовском
хотелу "Ђердап".                                                                                                     М.Р.
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Одржано традиционално “Вече шампиона”
Потписани уговори  о суфинансирању спортских клубова

СРЕДСТВА ЗА 20 КЛУБОВА

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су у уторак, 28.фебруара, по-
тписани уговори са представницима спортских клубова о суфинан-
сирању програма за развој и унапређење спорта. Из општинског
буџета за финансирање спорта ове године опредељено је 19 ми-
лиона динара, два више него у претходној години, а путем конкурса
су средства распоређена на укупно 20 клубова .

- Желим вам успех у активностима које сте планирали било
да  су у питању такмичења или рад са млађим категоријама, одно-
сно, школе спортова. У сваком случају средства су и  даље скромна
на нивоу претходних година, а како су реални изгледи да у овој го-
дини приходи буду нешто већи, постоје могућности да кроз реба-
ланс издвојимо и додатна средства за активности у овој области -
истакао је на свечаности уприличеној поводом потписивања уго-
вора Дејан Вагнер, први човек општине Мајданпек.

Представници клубова, углавном, истичу да је за предви-
ђене активности потребно више пара, али изражавају задовољство
због чињенице да су на почетку године јасно дефинисане финан-
сијске могућности.

И.Ћ.  

КЊАЖЕВАЦ - У књаже-
вачком Дому културе  органи-
зована је свечана додела
спортских награда и признања.
Спортски савез Књажевца про-
гласио је најбоље у спорту у
2016. години. 

Велика спортска свеча-
ност – проглашење најбољих у
спорту, окупила је у простору
Дома културе  више стотина
спортиста и спортских радника
од оних који су тек крочили на
спортска борилишта – до вете-
рана. Иза нас је веома ус-
пешна година, казао је др
Микица Видојевић, председник
Спортског савеза.

- Спортски савез Кња-
жевца један је од најјачих са-
веза у Србији. Општина за
спорт издваја 40 милиона ди-
нара, што је доста пара, у од-
носу на друге општине у
Србији. Имамо преко 2000
спортиста, 43 клуба и пуно ус-
пеха –казао је Видојевић.

Књажевац је мали град,
али успешан у многим спорто-
вима, истакао је председник
општине Милан Ђокић.

Задовољство је видети
оволико деце, оволико љуби-
теља спорта, окупљених око
једне идеје – око спортских ре-
зултата и спортских успеха.
Као што је Србија у свету нело-
гично успешна у спорту, у од-
носу на број становника који у
њој живи, тако је и Књажевац
потпуно нелогично у Србији ис-
пешан у многим спортовима, у
односу на мали број станов-
ника- нагласио је Ђокић.

Најбољим младим спо-

ртистима проглашени су Марта
Динић и Матеја Минић чланови
Смучарског клуба ''Миџор'',
државни репрезентативци, уч-
есници недавно одржаних Ев-
ропских олимпијских игара
младих у Турској.

Освајањем златних ме-
даља у каратеу и теквондоу,
титулу најбоље спортисткиње
у 2016. заслужила је Јелена
Минић, чланица теквондо
клуба ''Мајор Кирјејев'', а
Милан Павловић, члан Руко-

метног клуба ''Слога'' из По-
жеге и од јуна француског Нан-
сија, проглашен је најбољим
књажевачким спортистом.

Најбољи клуб у 2016. је
Смучарски клуб ''Миџор'', који
је већ читаву деценију у самом
врху српског скијања. Најбо-
љим спортским радником про-
глашен је Аца Стојановић,
најбољим тренером Миљан
Живковић из Спортског клуба
Лутадор. За допринос кошар-
кашком спорту награђен је
Зоран Јаковљевић, док су за
допринос развоју физичке кул-
туре и развоју спорта при-
знања додељена Факултету
спорта из Ниша, компанији
Факл ист и фудбалском тре-
неру  Миловану Ђорићу. За по-
стигнуте резултате у пара-
олимпијској дисциплини бенч
прес награђени су Срђан Ри-
стић и Весна Никић. Најбољи
спортски догађај у 2016. години
било је Светско првенство у
пауерлифтингу. Посебна при-
знања додељена су најмлађим
књажевачким спортским на-
дама.                                 Љ.П.

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ КЊАЖЕВЦА
Организована свечана додела спортских награда и признања

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ У СПОРТУ
МАЈДАНПЕК – У организацији Спортског савеза, у петак, 24.феб-

руара у граду под Старицом проглашени су најбољи у спорту Општине
Мајданпек за 2016.годину. Традиционалну спортску приредбу „Вече шам-
пиона“ која је организована 46-ти пут својим присуством је увеличао Алек-
сандар Шоштар, прослављени српски ватерполиста и председник
Спортског савеза Србије. 

Илија Јовановић, фудбалер РФК Мајданпека понео је титулу најбо-
љег спортисте у Општини Мајданпек, а његов клуб проглашен је за најбољи
клуб. Најуспешнији тренер је Александар Дањец, а Андреја Андраш,
најбољи међу тренерима млађих селекција. Признање за најуспешнијег
спортског радника припало је Срђану Унчанину, док је Ђорђе Станојевић,
најбољи професор физичке културе. Маја Станковић је награђена за по-
стигнуте резултате у оквиру Омладинских спортских игара ученика Србије,
а додељене су и две специјалне награде, Зорану Петковићу за одлично
друго место на Београдском маратону у категорији ветерана и младом Сави
Констандиновићу, члану ватерполо секције.

И.Ћ.
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НЕГОТИН - До средине марта 2017.године Организација за храну и
пољопривреду Уједињених нација (FAO) спроводи више активности у области
пољопривреде у општини Неготин. 

Након што је ове недеље испоручено семе кукуруза за 32 пољопри-
вредника, наредне недеље у периоду од 06.-08.марта следе испоруке семена
луцерке и црвене детелине за 28 пољопривредника, као и испорука 24 тоне
минералног ђубрива за домаћинства која су добила кукуруз и детелину. 
Када је реч о испоруци семена, пољопривредници добијају, у складу са својим
потребама и предходном производњом, по 2 сетвене јединице кукуруза, или
20 кг луцерке или црвене детелине, док ће сви пољопривредници уз семена
добити и по 400 килограма ђубрива. Укупна вредност испоручених семена и
ђубрива за општину Неготин износиће преко 1,4 милиона динара. 

Када је реч о FAO обукама за пољопривреднике, у петак, 03.марта
2017.године ће се одржати обука на тему „Управљање пољопривредним газ-
динствима у условима климатских промена“, Предавање је организовано у
ресторану „Хајдук Вељков рај“ (Ул. Радета Недељковића 2) и почиње у 10 ча-
сова.  

Испоруку семена и ђубрива за пролећну сетву за пољопривреднике
из Неготина, као и једнодневне семинаре, финансира Европска унија у оквиру
програма „Помоћ Европске уније поплављеним подручјима у Србији“ а из пре-
тприступних фондова ИПА 2014. Када је реч о општини Неготин, до сада је
помоћ у виду пољопривредних пакета добило преко 250 пољопривредника а
укупна средства, до сада издвојена за ову општину, износе преко 56.000 евра.

Програм помоћи Европске уније поплављеним подручјима у Србији, у

вредности од 92 милиона евра, финансира Европска унија из претприступних

фондова ИПА 2012 и ИПА 2014. Средства су намењена изградњи нових до-

мова, обнови јавних установа и инфраструктуре, приватних кућа, путева и

обнављању привреде и пољопривредне производње у општинама које су

највише погођене поплавама. Све активности на терену спроводе Канцела-

рија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), Организација Уједиње-

них нација за храну и пољопривреду (FAO), организације HELP, ASB и Дански

савет за избеглице (DRC), Аустријска агенција за развој (ADA) и Светска

банка – у координацији са Канцеларијом Владе Србије за управљање јавним

улагањима.

Организација за пољопривреду и храну је искључиво одговорна за

садржај овог саопштења и он не представља неопходно ставове Европске

уније.

ПОМОЋ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

БОР - Национални са-
вет Влаха Србије(НСВ) обеле-
жио је ,26. фебруара, у Бору, по
први пут, Светог Симеона Ми-
роточивог као славу НСВ. Ра-
диша Драгојевић, председник
Националног савета Влаха
најавио је почетак рада Завода
за културу влаха са седиштем
у Бору. Слави су присуство-
вали чланови Скупштине и Са-
вета НСВ али и многе званице.
-Данас је у Бору одржана и 10.
седница Националног савета
Влаха Србије, а њој је претхо-
дила и 14. седница Извршног
одбора, јер је уобичајено да се
у ово време поднесе извештај
о раду у протеклој години и до-
несе план рада у текућој го-
дини. Од ове године почеће са
радом и Завод за културу
Влаха, са седиштем у Бору,

што ће изискивати додатна фи-
нансијска средства-рекао је
Радиша Драгојевић, председ-
ник Националног савета Вл-
аха.

Драган Андрејевић, пр-
едседник Одбора за вере у
НСВ истакао је да је Стефан
Немања, односно Свети Си-
меон Мироточиви, први у писа-
ном документу у Србији, у
’’Хиландарској повељи’’, 1198.
године, поменуо Влахе као
народ.

-То је историјска чиње-
ница да јужно од Дунава, на
простору Балкана и саме
Србије, Власи постоје много
пре него северно од Дунава.
Зато је овај светац веома зна-
чајан за влашку заједницу и
њен идентитет-нагласио је
Андрејевић.

Данас се обележава
још један празник значајан за
Влахе, а то су Беле покладе.
По народном веровању ово је
дан праштања. Дан када се
људи радују, мире и своје грехе
исповедају-истакла је Снежана
Гржобић Павловић, координа-
торка за манифестације у НСВ.

- Власи никада не забо-
рављају своје умрле, јер су
веома повезани за своје пре-
тке. На овај дан они покојним
прецима намењују све оно што
сматрају да ће им на оном
свету бити потребно за неки
паралелни живот, у који Власи
верују-закључила је Гржобиће-
ва.

Народна веровања су
повезивала период поклада са
повећаном опасношћу од злих
сила и вештица, од којих се

народ штитио на симболичне
начине, рецимо белим луком
или паљењем обредних ватри.
На Беле покладе је постојао
обичај да се гата, нарочито по-
моћу јаја.

Славски обред обавио
је Миленко Бајић, старешина
цркве Св. Ђорђе у Бору.

Домаћин или колачар
наредне славе биће Синиша
Челојевић, члан Скупштине
НСВ.

Православне цркве
које се придржавају старог,
јулијанског календара обеле-
жавају Дан Светог Симеона
Мироточивог, односно Сте-
фана Немање, оснивача
српске владарске лозе Нема-
њића који је умро 1200. го-
дине.

Б.П.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА СРБИЈЕ
Слави су присуствовали чланови Скупштине и Савета НСВ

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) спроводи активности  у Неготину
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КЛАДОВО - У галерији Туристичког информативног
центра у старој кладовској чаршији отворена је  изложба слика
"Снови бојом обојени" Кладовљанке Јелице Цице Савичић.
Ауторка користи  енкаустику, стару античку технику сликања
воском, односно воштаним бојама које се наносе на пеглу, а
затим на папир. За ту технику потребни су пегла, папир који не
упија боје, воштане боје, таленат и воља. 

На петој самосталној изложби Јелице Цице Савичић на
радовима доминирају мотиви из природе. Након веома успеш-
них излета на пољима ткања, пустовања, сликања на свили и
текстилу, креирању осликаних одевних предмета и сликању ми-
нијатура на свили ,Јелица Цица Савичић Кладовљанима је
своју креативност презентовала техником која је први пут пред-
стављена већини наших суграђана. 

Поставка садржи  30 радова  и може се разгледати до
10. марта. На отварању осим ауторке говорили су Давид Ђурђ-
евић,  в.д директор ТОО Кладово и Радисав Чучулановић, пред-

седник општине Кладово. 
Међу бројним посетиоцима био је и Саша Николић оп-

штински менаџер.                                                                     М.Р.

СНОВИ БОЈОМ ОБОЈЕНИ
Изложба слика у старој кладовској чаршији

Правилан пост
Током поста треба јести три

главна оброка и две ужине. По-
требно је јести доста поврћа, како
свежег тако и термички обрађеног.
Током поста не треба јести храну за-
сновану на месу, јајима, млеку и
млечним производима. Риба се пре-
поручује и у редовној исхрани и у
току поста, она је извор здравља и
садржи омега-три масне киселине и
витамине A, B, D и E. За главне об-
роке могу се користити: пасуљ (и
остале махунарке), јела од пиринча,
јела од соје, јела од кромпира... Ова
јела садрже биљна влакна, биљне
масти и биљна уља неопходна сва-
ком организму. Салате од свежег по-
врћа са маслиновим или другим
уљем извори су витамина неопход-
них сваком организму. За ужину се
препоручују свеже воће или компоти
од воћа, како би се у тело унели ви-
тамини и састојци који потпомажу
правилно варење. Посна јела се
могу припремити на разне начине,
са разним природним биљним зачи-
нима, тако да таква храна може бити
и разноврсна и веома укусна.

Злоупотреба поста
Пост се, нажалост, може

злоупотребити на више начина. Уно-
шењем малих количина једноличне
хране у организам може доћи до
тога да се поједе мало калорија, а
недовољно витамина и минерала.
Оваквом исхраном ослабљује се ор-
ганизам, тако да може бити подло-
жан инфекцијама и разним боле-
стима. Поједини људи погрешно ту-
маче пост, па у то време једу велике
количине посне хране: превише ма-
хунарки, превише кромпира, пре-
више тестенине и хлеба, много
коштуњавог воћа, јела са превише
уља... На овакав начин се у органи-
зам уноси посна храна, али превише
калорија и превише других материја
који доводе до гојазности.

Пост неки схватају и као
ствар престижа, тако да у време
поста набављају и справљају скупа
јела: увозну посну храну, рибљу
пршуту, димљену скупу рибу, егзо-
тично воће и поврће...

Ко не треба да пости?

Деца и адолесценти не би
требали да посте, као ни стари и из-
немоћали јер може доћи до дефи-
цита узрокованог неуношењем мл-
ека и млечних производа. Код нас се
слабо користи риба , па би млад ор-
ганизам брзо осетио недостатак бе-
ланчевина. Особе које имају неку
хроничну болест. Строги пост може
да угрози здравље код особа који
имају проблема са имунитетом.
Последице неуношења млека и
млечних производа ће осетити и
особе, жене, које имају проблема са
остеопорозом, јер је то превише дуг
процес неуношења калцијума што
доводи до губитка коштане масе.

Закључак
Не треба заборавити да

приликом поста треба водити
рачуна о томе шта је примерено
трудницама, дојиљама, малој деци,
болесницима, старим особама или
радницима који обављају тешке фи-
зичке послове. Нашу данашњу ис-
храну карактеришу неправилни и
недовољно избалансирани оброци.
У њима има превише масноћа,
меса, хлеба а мало млечних про-
извода, воћа и поврћа. Због тога је
пост више од препоруке.

Пост је здрав и за вернике и
за оне који то нису, уколико је у ис-

храну укључен велики број намир-
ница. Али при оваквој одлуци, треба
бити опрезан јер правилна исхрана
у току поста не значи да треба да се
једнолично храните кромиром, пи-
ринчем, џемом, хлебом и тако
даље. Уколико људи без размишљ-
нања уносе угљене хидрате може
им се десити да после 40 дана поста
осећају вртоглавицу, анемију, по-
стају деконцентисани и почињу да
бивају депресивни. Више штете него
користи. Да не би упали у замку
треба да користе намирнице из тра-
диционалне исхране и то: цело зрно
разних житарица: пшеница, хељда,
овас, раж, зоб, просо. Такође у ис-
храну треба убацити што више ма-
хунарки као што су: пасуљ, боб,
сочиво, као и сојино зрно.

Традиционални верски пост
средом и петком је такође пример
добре мере у модификовању свако-
дневне континенталне исхране, ка-
рактеристичне за Србију, права
мера за добро здравље.

Саветовалиште за исхрану
ЗЗЈЗ „Тимок“

Главна активност саветова-
лишта за исхрану је едукација људи
о правилној и уравнотеженој ис-
храни која ће помоћи у превенцији и
лечењу болести и очувању и побољ-

шању здравља.  Саветовалиште
воде др Дијана Миљковић, спец. хи-
гијене и Ненад Ђорђевић, сани-
тарно-еколошки инжењер-специја-
листа. Ради понедељком, средом и
петком од 8:00 – 12:00 часова. Пре-
гледи се могу заказати лично у про-
сторијама Завода или на телефон
422-477, локал 117.

Саветовалиште пружа сле-
деће услуге из области исхране
здравих и болесних људи: антропо-
меријска мерења, процену  ухрање-
ности, мерење процента телесне
масти и  мишићне масе, одређи-
вање нивоа висцералне масноће,
одређивање базалног метаболизма,
давање савета за правилну исхрану
здравих људи свих старосних кате-
горија, израду дијета  гојазних, дије-
тотерапију код хроничних обољења
(шећерна болест, висок крвни прити-
сак, повишене масноће у крви и
друго), тест интолеранције на храну,
одређивање гликемије, триглице-
рида и холестерола.

САЧИНИЛИ:
др мед. Дијана Миљковић,

специјалиста хигијене
Ненад Ђорђевић, санитарно-

еколошки инжењер-специјалиста 
Завод за јавно здравље “ТИМОК“
Зајечар

З Н АЧ А Ј  П РА В И Л Н Е  И С Х РА Н Е  З А  В Р Е М Е  П О С ТА

Манифестација: Светски дан хране – октобар - месец правилне исхране. ЗЗЈЗ „Тимок“ 
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У Бору у суботу међународно такмичење

БОР - У Бору ће у суботу 04. марта бити одржан пети по реду
Пливачки митинг Coper kup. 

Организатори очекују да ће на овогодишњем међународном
такмичењу учешће узети око 40 пливачких клубова из Србије, Бугар-
ске, Румуније и Македоније.

Такмичење је организовано у 19 пливачких дисциплина и осам
категорија. Право учешћа на такмичењу имају пливачи старости од
седам до 21 године, а очекује се да ове године учествује око 350 пли-
вача.

- Испред Пливачког клуба Бор наступиће око 25 пливача по
категоријама. За најуспешније пливаче су припремљене вредне на-
граде: медаље и пехари а за најбољег пливача и пливачицу  и нов-
чана награда у висини од око 100 евра – казао је Дејан Богдановић
Кека, председник Пливачког клуба Бор.

Такмичење ће бити одржано на затвореним базенима Уста-
нове Спортски центар Бор, 04. марта са почетком у девет сати.

Организатор је Пливачки клуб Бор у сарадњи са Пливачким
савезом Србије.                                                                                 Д.К.

П Л И В А Ч К И  М И Т И Н Г  „ C O P P E R  C U P “  

БОЉЕВАЦ - У Дечјој установи „Наша радост“ завршени
су радови на адаптацији кухиње, у којој се припремају оброци
за децу која овде бораве.

Вредност радова и нове опреме која је уграђена, износи
три милиона и шесто хиљада динара, а средства су обезбеђена
из буџета општине.

Кухиња је реновирана и прилагођена стандардима, про-
писаним за овакву врсту објеката, што ће допринети ефикас-
нијој и безбеднијој припреми оброка. У вртићу борави око
стотину деце, распоређене у групама од јасленог до пред-
школског узраста.

Текст и фото: www.boljevac.org.rs

Н О В А  К У Х И Њ А  У  В Р Т И Ћ У
У Дечјој установи „Наша радост“ завршени  радови

Унији синдиката просветних радника броји око 27 000 чланова

КЊАЖЕВАЦ - Само сложни можемо да се изборимо за своја права,
да будемо боље информисани и да јединствени дођемо до заједничких ци-
љева, поручено је са оснивачке седнице Општинског одбора Уније синдиката
просветних радника Књажевца. 

Проблеми радника у просвети углавном су истоветни на целој тери-
торији Србије, каже Горан Манојловић, члан Градског одора у Зајечару.

- У неким локалним срединама имамо проблем са исплатом путних
трошкова и јубиларних награда. На републичком новоу то је Нацрт закона о
основама система образовања, који није повољан за просветне раднике. Ма-
теријални положај просветних радника је тежак. Плате су испод републичког
просека. Имамо ситуацију да је плата професора мања од плате чистачице у
ЕПС-у – рекао је Манојловић.

Окупљени у просторијама Регионалног центра за стручно усаврша-
вање, просветари су за председника Општинског одбора Уније синдиката
изабрали Александра Манојловића, наставника у Основној школи ''Каплар''.

- Наши су проблеми исти као у целој Србији. Ми, углавном, имамо
добру сарадњу са општином, за разлику од других градова, али имамо про-
блеме који се односе на Министарство, као и сви остали просветни радници
у земљи - додао је Манојловић.

Унији синдиката просветних радника, која има близу 27 хиљада чла-
нова и највећи је синдикат у образовању, придружили су се и просветни рад-
ници основних школа ''Димитрије Тодоровић Каплар'' и ''Дубрава'', Музичке
школе и Књажевачке гимназије.                                                                     Љ.П.

ОСНОВАН ОО УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 
НЕГОТИН - Добривоје Мамутовић, ученик основне музичке школе „Сте-

ван Мокрањац“ из Врања, у класи трубе Владице Васића, на другом меморијал-
ном такмичењу дувача „Миле Пауновић“ у Неготину освојио је специјалну награду
са максималних 100 поена. Мамутовић је наступао у преткатегорији у којој су прве
награде са 97, односно 96 поена понели Душан Јовановић из класе трубе Марка
Стојковића у ОМШ „Предраг Милошевић“ у Књажевцу и Мартин Тодоровић, кла-
ринетиста из класе Николе Стаменковића ОМШ „Миодраг Васиљевић“ у Бору.  

Павле Павковић из класе трубе Предрага Тасића кладовске основне му-
зичке школе и Врањанка Дора Стојановић, флаутистиња у класи Сање Милетић
и у првој категорији у којој су наступали освојили су прву награду са 95,75 поена,
односно са 95,25.

Кладовљанин Иван Јованикић, такође из класе трубе Предрага Тасића
освојио је прву награду у другој категорији са 96,25 поена. У овој категорији са
95,75 поена освојили су и трубач Дарко Јовановић из Кладова и кларинетиста Се-
листар Демировић из класе Александра Павловића ОМШ „Стеван Мокрањац“ из
Врања.

На меморијалу у спомен на маестра трубе Милета Пауновића, оснивача
класе трубе у Неготину, у трећој категорији, највише поена, по 95, освојили су
Давид Сурдановић, из класе трубе Предрага Тасића Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“ у Неготину, као и кларинетиста Лука Лукић, из исте школе, у класи Ми-
лана Ракића.

Неготинци Денис Чурић и Никола Лукић из класе трубе Владице Васића
освојили су прву награду са 95,25 поена, односно са 95 бодова у четвртој катего-
рији.

Такмичаре је, иначе, оцењивао стручни жири у саставу:  др Јелена Јаков-
љевић (флаута), др Михаило Саморан (кларинет), мр Милан Радић (хорна) и мр
Младен Ђорђевић (труба).                                                                                     С.М.Ј.

М А М У Т О В И Ћ У  С П Е Ц И Ј А Л Н А  Н А Г РА Д А
У Неготину одржано друго меморијално такмичење дувача „Миле Пауновић“

Фото: Пливачки клуб Бор


