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ТИМОЧКА КРАЈИНА - Алек-

сандар Вучић, према првим привре-

меним резултатима Републичке

изборне комисије и Републичког за-

вода за статистику са 86,11 одсто би-

рачких места, у општини Неготин

освојио је 9.034 или 66, 03 одсто гла-

сова. На другом месту је Саша Јан-

ковић, са 1.478 гласова или 10,80

одсто, а на трећем Вук Јеремић са

885 гласова, односно 6,25 одсто.

Лука Максимовић, освојио је подршку

6,25 одсто укупно изашлих на изборе

у општини Неготин, односно 855 гла-

сова. За лидера Српске радикалне

странке, др Војислава Шешеља гла-

сало је 456 гласача, што чини 3,33

одсто изашлих, а за лидера Српског

покрета Двери, Бошка Обрадовића

342 бирача, тј. 2,50 одсто.Остали

кандидати су освојили од 0,13 колико

има Мирослав Паровић, до 1,16

одсто гласова колико има Саша Ра-

дуловић. На изборе је изашло 13.682

бирача, односно 42,22 одсто. Реч је о

резултатима са 62 од укупно 72 би-

рачка места, колико их је било у оп-

штини Неготин.

У изборном штабу Повере-

ништва Српске напредне странке у

Неготину наводе да је њихов канди-

дат, Александар Вучић освојио 65,58

процената гласова грађана општине

Неготин који су у недељу, 2.априла

изашли на изборе. 

- Александар Вучић, пред-

седник Српске напредне странке

убедљиво је победио у Неготину на

управо одржаним председничким из-

борима. Ово је потврда да се нала-

зимо на правом путу-рекао је

медијима Владимир Величковић, по-

вереник СНС Неготин.

На основу обрађеног мате-

ријала са свих бирачких места, у

овом изборном штабу кажу да је на

изборе изашло 42,57 одсто бирача,

односно њих 16.980, а да је за

Вучића од тог броја гласало 11.136

бирача.

У изборном штабу Саше

Јанковића, где су, такође обрадили

податке са 72 бирачка места у оп-

штини Неготин, истичу да је Јанковић

освојио 11,59 одсто гласова, Вук

Јеремић 6,34, а Лука Максимовић

5,98 одсто гласова. Следе: др Војис-

лав Шешељ са 3,42 одсто гласова,

Бошко Обрадовић са 2,51 одсто и

Саша Радуловић са 1,61 одсто гла-

сова.

На основу  прелиминарних

резултата на председничким  избо-

рима у општини Кладово највише

гласова  7775  или  70,6 одсто  добио

је Александар Вучић, кандидат СНС.

Нови председник Србије убедљиво је

победио  на сваком од 31 бирачког

места   на којима је  гласало 11.197

бирача или 49,4 одсто  од 22.629 гра-

ђана уписаних у бирачки списак. За

време гласања у општини Кладово

нису уочене неправилности  које би

утицале  на ток и крајњи исход избор-

ног поступка што значи да се изборни

процес спровео у складу са Законом

на регуларан начин. Изборни резул-

тат није изненадио напредњаке у тој

подунавској општини.

- Очекивали смо да Алек-

сандар Вучић добије подршку око 60

одсто бирача, али је изборни резул-

тат премашио  наше прогнозе. Би-

рачи у општини Кладово определили

су се  у ком правцу желе да иде

Србија, јер су гласали за Александра

Вучића  који може да спроводи ус-

пешне економске реформе. Изборни

поступак протекао је без примедби и

проблема јер су бирачи у Кладовском

крају одавно научили да се одлуке

доносе оловком - поручио је Радисав

Чучулановић, председник ОО СНС

Кладово.

На председничким  избо-

рима  у Кладову Саша Јанковић ос-

војио је 1162 гласа или 10,5 одсто,

Лука Максимовић  добио је 634 гласа

или 5,7 одсто, Вук Јеремић освојио је

5 процената или 563 гласа, др Војис-

лав Шешељ добио је 403, Бошко Об-

радовић 176, Саша Радуловић 119

,Александар Поповић 72, Милан Ста-

матовић 42, Ненад Чанак 41, Миро-

слав Паровић 22 гласа.

Према привременим резул-

татима избора за председника Ре-

публике на подручју општине

Мајданпек, од 17.651 лица са правом

гласа, бирачко право искористило је

9.590 пунолетних грађана, што је 54,3

одсто, а од њих 55,3 одсто је гласало

за Александра Вучића. На другом

месту по броју освојених гласова

нашао се Саша Јанковић, којем је по-

верење поклонило 14,9 одсто би-

рача, док је на трећем Вук Јеремић

са 8,8 одсто гласова, испред Луке

Максимовића са 8,6 одсто.

Од 41 бирачког места у оп-

штини Мајданпек, Александар Вучић

забележио је убедљиву победу на 40,

док је само на једном бирачком месту

у Тополници више гласова од њега

имао Вук Јеремић.

Први незванични резултати

у општини Књажевац, показали су да

је за Александра Вучића гласало је

69,31 одсто бирача који су изашли на

изборе. Према првим незваничним

подацима за Сашу Јанковића је гла-

сало 9,96, за Вука Јеремића 4,73

одсто бирача, Мирослав Паровић ос-

војио је 0,33, Саша Радуловић 1,38 а

Лука Максимовић 6,75 одсто гласова.

За Бошка Обрадовића гласало је

2,56 одсто бирача, Војислава Ше-

шеља 4,41 одсто, за Александра По-

повића 0,55 док је Милан Стаматовић

освојио 0,33 а Ненад Чанак 0,37

одсто гласова.

У Општини Бор према

првим прелиминарним резултатима

на основу 32 обрађена бирачка

места од 47 колико их има укупно, на

изборе је изашло 15949 бирача од

укупно 27013 колико их има у бирач-

ком списку, објављено је на сајту Оп-

штине Бор. Према првим

прелиминарним подацима, за Сашу

Јанковића гласало је 17,96 одсто би-

рача, За Вука Јеремића 10,37 , за Ми-

рослава Паровића 0,30, Сашу

Радуловића 1,96, док је Лука Макси-

мовић добио 9,18 одсто гласова. За

Александра Вучића гласало је 49,24

одсто, Бошка Обрадовића 3,23,

Војислава Шешеља 3,97, Алексан-

дра Поповића 1,01, Милана Стамато-

вића 0,67, а Ненада Чанка 0,53 одсто

бирача.

С.М.Ј. –М.Р. –И.Ћ.

Н А Ј В И Ш Е  Г Л А С О В А  З А  А Л Е К С А Н Д Р А  В У Ч И Ћ А
Незванични резултати са председничких избора у Тимочкој крајини

Први „Протестни скуп против

диктатуре“ окупио је у уторак неколико

стотина Борана на платоу код Дома

културе у центру Бора. Незадовољна

омладина, као и други грађани, ду-

вајући у пиштаљке, прошетали су

главним градским улицама  и тако из-

разили протест због изборних резул-

тата. 

Борска омладина је носила

пароле „Нисмо твоја псета ав ав“,

„Није мој председник“ а незадовољ-

ство против режима изразили су и уз

повике „Вучићу п.....“ „Изађите на-

поље“. 

Један младић се пео на сту-

бове и рушио предизборне паное са

ликом Александра Вучића.              Д.К.

„ПРОТЕСТ ПРОТИВ ДИКТАТУРЕ“ И У БОРУ

Неколико стотина Борана прошетало градским улицама



БРОЈ 237/238 3ДРУШТВО

Настављају се инвестиције у општини Кладово
Одржана  седница Скупштине општине Књажевац

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 11. седница Скуп-

штине општине. Дневним редом доминирали су извештаји о раду

у протеклој години јавних предузећа и установа. 

Одборници су усвојили извештаје о раду у протеклој години

Центра за социјални рад, Народне библиотеке ''Његош'', Дома кул-

туре и Завичајног музеја. Усвојени су и извештаји од раду председ-

ника општине, Општинског већа, општинске управе и Пра-

вобранилаштва, а упознали су се и са информацијом о стању јавне

безбедности на подручју општине Књажевац у 2016. години.  

Љ.П.

НЕГОТИН - У жељи да

помогне ђацима и запосленима у

Пољопривредној школи „Рајко

Боснић“, који су се до недавно

превозили школским аутобусом

старим готово три деценије,

Удружење дијаспоре источне

Србије допремило је из Швајцар-

ске полован, линијски, градски

аутобус, марке Сканија. Аутобус

је произведен је 2003. године, а

коришћен је за потребе градског

саобраћаја.

„Када смо видели у нови-

нама и на друштвеним мрежама

у каквом је стању аутобус којим

се свакодневно ученици и запос-

лени превозе до школе, једно-

ставно смо морали да помо-

гнемо. Ово је скроман допринос

нашег Удружења, а свакако је ве-

лики добитак за школску децу, јер

је аутобус у више него добром

стању. Има 34 седишта, једно за

особе са инвалидитетом и 58 за

стајање, еуро 3 мотор, мало

троши“ - истиче Боривоје Креку-

ловић, председник Удружења

„Дијаспора источне Србије“.

Удружење „Дијаспора ис-

точне Србије“ аутобус је школи

донирало бесплатно, ради по-

бољшања услова образовања и

безбедности превоза ђака, док ће

Пољопривредна школа са домом

ученика „Рајко Боснић“,  уз помоћ

Општине Неготин, сносити трош-

кове осигурања, регистрације,

као и горива, путарине и по-

вратне трошкове. Чим се заврше

царинске процедуре и возило ре-

гиструје, биће на располагању

ђацима.

„За школу ова донација

има непроценљиву вредност, а

нарочито са оне безбедоносне

стране. Свакодневно смо стре-

пели око нашег аутобуса који је

стар 26 година. Он јесте аморти-

зован, али је увек постојала

бојазан да нешто може да се

деси. Сада ће, верујемо, све бити

знатно боље и безбедније и за

децу и за наше раднике“ - каже

Радомир Златановић, директор

Пољопривредне школе са домом

ученика „Рајко Боснић“.

Представници Удружења

„Дијаспора источне Србије“, на

састанку са директором Пољо-

привредне школе „Рајко Боснић“

и председником општине Неготин

Владимиром Величковићем, ис-

такли су да имају намеру да са

завичајем остваре интензивнију

сарадњу. Читав овај пројекат до-

нације за школу на Букову, осим

Боривоја Крекуловића, који је у

швајцарском РВБW у Баден – Ве-

тингену пензионисан, реализо-

вали су бројни наши земљаци:

Борис Пистоловић, Драган Раду-

ловић, Александар Крацановић,

Еди Спнуловић, Крста Кикић, Љу-

биша Васиљкић...

„Наравно, могућност са-

радње наше дијаспоре и матичне

општине су велике. Морамо наћи

заједнички модел и обострано

разумевање да се превазиђу не-

споразуми.“, истиче Боривоје Кр-

екуловић, председник Удружења

„Дијаспора источне Србије“.

Ученици пољопривредне

школе тренутно користе услуге

„Николић превоза“ за превоз до

школе, јер стари аутобус више

није у функцији, док је аутобус,

који је општина Неготин купила

2015. године, на поправци. Радо-

мир Златановић, директор Пољо-

привредне школе са домом

ученика „Рајко Боснић“. истиче да

ће и тај аутобус ускоро бити по-

прављен и да ће и он ускоро бити

у функцији, па ће са два аутобуса

школи бити знатно лакше да на-

прави и бољи распоред превоза.

Извор: www.negotin.rs

http://www.negotin.rs/vest-

poljoprivrednoj-skoli-autobus-od-di-

jaspore-3623.htm

А У Т О Б У С  О Д  Д И Ј А С П О Р Е
Пољопривредној школи у Неготину

Ф У Д Б А Л С К И  Т Е Р Е Н  У  М А Л О Ј  В Р Б И Ц И
КЛАДОВО - На обали Дунава на улазу у Малу Врбицу  радници и ме-

ханизација предузећа "Gradcop" из Београда изводе грубе земљане радове на

површини од 9000 квадрата који претходе изградњи фудбалског терена димен-

зија 100 x 60 метара са дренажним и системом за заливање.Инвестицијом у

фудбалско игралиште мештани Мале Врбице, насеља у коме у 300 домаћин-

става живи око 1100 становника, решиће се два проблема који их оптетећују

дуги низ година.

- С обзиром да се постојеће игралиште гранични са месним гробљем

изградњом новог фудбалског терена створиће се услови за проширење гробља.

Тај проблем датира дуг низ година, али се мало урадило на његовом решавању.

Ми смо препознали потребе мештана Мале Врбице и из буџета за текућу годину

определили смо 4,3 милиона динара- казао је Радисав Чучулановић, председ-

ник општине Кладово.

Будуће игралиште имаће и трибине за гледаоце, рок  за завршетак

посла је 45 дана, а радове су обишли и Јован Стингић начелник Општинске

управе Кладово и Милисав Ратопекић помоћник председника општине Кладово

задужен за месне заједнице.                                                                                      М.Р.
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КЊАЖЕВАЦ - Уручењем

награда и концертом лауреата у

Књажевцу је завршен седми по реду

Акоредеон фест, интернационално

такмичење хармоникаша. 

Према речима професора

Зорана Ракића, доктора музиколо-

гије и члана жирија шездесетак так-

мичара из земаља региона и

Литваније показало је висок ниво ин-

терпретације.

- Могу рећи да је Акоредеон

фест био успешан. Такмичари су по-

казали, углавном, врло висок ниво

интерпретације. Жири је радио уни-

соно, око победника категорија није

било дилема - казао је Ракић. 

Међу добитницима најви-

ших награда нашла се и мала армија

одличних хармоникаша Музичке

школе ''Предраг Милошевић. Ракић

оцењује да је напредак младих кња-

жевачких музичара видан из године

у годину.

- Мислим да је идеја органи-

зације овог такмичења, стимуланс,

подстицај ученицима и наставни-

цима да даље раде, напредују, прате

оно што се догађа на сцени. Овај фе-

стивал доприноси музичке културе,

али и промоцији средине, града,

школе - додао је Зоран Ракић.

Генерални покровитељ Ако-

редеон феста била је општина Кња-

жевац, а Музичка школа добила је

високе оцене за организацију. Иако

се детаљи још увек не откривају, ор-

ганизатори за наредну годину најав-

љују још боље и лепше такмичење

хармоникаша.                            Љ.П.

ТАКМИЧЕЊЕ ХАРМОНИКАША
Одржан Акоредеон фест 
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НЕГОТИН -  Сајам запошља-

вања у Неготину, 11. по реду, окупио је

38 послодаваца који су огласили 107

радних места, претежно за неквали-

фиковане раднике и средњошколце.

Сајам је у холу Дома културе “Стеван

Мокрањац” организовала Национална

служба за запошљавање, филијала

(НСЗ)  у Бору.

-Највећа потражња је за рад-

ницима са средњом школском спре-

мом, као и за неквалификованим и

полуквалификованим лицима, а по-

слодавци су исказали потребу и за

два радника са високом стручном

спремом– истакла је Соња Станковић,

директорка Филијале НСЗ у Бору.

Послодавци су незапосле-

нима понудили радна места возача

таксија, теретних возила или ауто-

буса, помоћног вулканизера, бравара,

конобара, шанкера, аутомеханичара,

продавца књига, касире, магацио-

нере, продавце, саветници за осигу-

рање живота, а били су тражени и

фризери, козметичари, перачи ауто-

мобила, администратори осигурања,

манипулант обраде метала, елекро-

монтер, геронтодомаћице... Еко фонд

тражио је 10 чистача, Историјски

архив три помоћна радника, Музеј

Крајине четири. Реч је о пословима

који ће се реализовати у оквиру јавних

радова.

- Добијање посла можемо

сврстати у најбитније животне дога-

ђаје који нам олакшавају свакоднев-

ницу. Живимо у времену у коме није

лако доћи до запослења. Сајам за-

пошљавања је један од начина када

један број наших суграђана себи и

својој породици успе да обезбеди ег-

зистенцију. Сајам запошљавања је

прилика да се незапослена лица у ди-

ректном контакту са послодавцима

представе и кроз разговор дођу до

посла. У нашој општини на посао чека

близу 2.500 хиљаде лица и надам се

да ће на овом Сајму већи број неза-

послених добити посао – истакао је

Владимир Величковић, председник

Општине Неготин.

Иначе, Општина Неготин у

сарадњи са НСЗ реализује програм

стручне праксе код приватних посло-

даваца и субвенционише самозапош-

љавање. За те намене из општинске

касе одвојено је три милиона динара,

од којих милион за стручну праксу и

два за самозапошљавање. Стручну

праксу је лане обавило шест особа,

док је субвенцијама за самозапошља-

вање до радног места дошло њих 15.

С.М.Ј.

ПОСАО ЗА 107 РАДНИКА
Одржан 11. Сајам запошљавања у Неготину

СА Ј А М  З АП О Ш Љ А ВА Њ А  У  К Њ А Ж Е В Ц У  
Понуђено 70 радних места

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржан Сајам запошљавања, на коме је

чествовало  17 послодаваца и понуђено је седамдесетак радних места, највише

за продавце, куваре, конобаре, текстилце и неквалификоване раднике. У сарадњи

са локалном самоуправом, сајам је организовала Национална служба за запош-

љавање. 

Локална самоуправа предузима све што је у њеној моћи да смањи стопу

незапослености. казао је на отварању сајма председник општине Милан Ђокић

- Добра је вест да ће у Књажевцу и након овог сајма и у току читаве го-

дине бити нових радних места. Много наших суграђана, који су без посла, управо

уз помоћ овог сајма, пронаћи ће посао за себе. Ми као локална самоуправа пред-

узећемо све што је у нашој моћи да Књажевац буде град у коме ће се стопа неза-

послености из године у годину смањивати - нагласио је Ђокић.

Главна предност сајмова је непосредни контакт између послодаваца и

радника, рекао је председник Управног одбора Националне службе за запошља-

вање Дарио Мачкић, истичући да је у Србији приметна тенденција смањења броја

незапослених.

- Према републичком заводу за статистику, стопа незапослености изно-

сила је у последњем кварталу 2016. 13 одсто, што је мање за 4,7 одсто у односу

на 2015. Значи да су сајмови запошљавања једна од мера која даје високе ефекте

и поставља нам високе циљеве да радимо на томе да буде што више послода-

ваца, а што мање тражиоца запослења –казао је Мачкић.

У сарадњи са Националном службом за запошљавање, општина Кња-

жевац реализоваће програм запошљавања теже запошљивих лица, каже дирек-

тор Филијале у Зајечару Зоран Ђорђевић.

- За програм отварања нових радних места, субвенције за запошљавање

лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима опре-

дељено је 12 милиона динара, што нису мала средства – нагласио је Ђорђевић.

У Књажевцу посао чека 3505 лица. Половину чине жене.                Љ.П.

МАЈДАНПЕК – У организацији Удружење пољопривредника "Аграр-

Пореч" у Доњем Милановцу је прошлог петка одржан и изложбени сајам пољо-

привреде. На отварању, на простору крај градског пристаништа у присуству

великог броја посетилаца учеснике је поздравио председник општине Мајданпек,

Дејан Вагнер и истакао да је локална самоуправа за ову годину планирала 16 ми-

лиона динара за мере подршке пољопривреди, од чега ће пет милиона бити усме-

рено за субвенције. На 30-так штандова заинтересовани су могли да погледају и

купе нешто из богате понуде расадног и семенског материјала, кукуруза, вештач-

ког ђубрива, али и бројних других пољопривредних производа.

Ова манифестација имала је и едукативни део, а из Удружења “Аграр –

Пореч” најављују и припрему јесењег сајма.

И.Ћ.

И З Л О Ж Б Е Н И  С А Ј А М  П О Љ О П Р И В Р Е Д Е  
У Доњем Милановцу
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ЗАЈЕЧАР - Институт за јавно

здравље Србије „Др Милан Јовановић

Батут”, уз подршку Министарства

здравља Републике Србије и Светске

здравствене организације – Канцеларије

за Србију, сваке године обележава 7.

април, Светски дан здравља, као један од

значајних датума из Календара јавног

здравља. Ове године Светски дан

здравља посвећен је депресији и обеле-

жава се под слоганом „Депресија – хајде

да разговарамо”. Депресија је болест коју

карактерише туга, губитак интересовања

за догађаје из непосредне околине, уз не-

могућност обављања свакодневних ак-

тивности у трајању од најмање две

недеље. Људи који пате од депресије

имају неколико карактеристичних симп-

тома: губитак енергије, промену апетита,

поремећај сна, анксиозност, смањену

концентрацију, осећање безвредности,

кривице и безнађа и мисли о самоповре-

ђивању или о самоубиству.

Депресија је један од водећих

узрока оптерећења становника боле-

стима у Србији. Према подацима из из-

вештаја Светске здравствене

организације из 2017. године (Глобално

здравље: Процене депресије и других

менталних поремећаја), од депресије у

Србији пати 419.302 особе (5% попула-

ције). 

У Истраживању здравља ста-

новништва Србије из 2013. године, за ка-

тегоризацију становништва са

депресивним симптомима (од минимал-

них до симптома тешке депресије) ко-

ришћен је Упитник о здрављу пацијента

(упитник самопроцене од 8 питања, The

Patient Health Questionnaire – PHQ-8)

којим је утврђено да 4,1% одраслог ста-

новништва показује симптоме депресије.

Симптоми депресије су били значајно

присутнији код жена (5,3%) него код муш-

караца (2,9%), као и у популацији старих

и најсиромашнијих. Забрињава податак

да је чак 21,1% становништва старих 85

година или више имало симптоме депре-

сије, али их они нису препознали као

такве. У односу на претходна истражи-

вања здравља становништва Србије из

2000. и 2006. године, запажено је по-

већање учесталости депресије (2000. –

4,6%, 2006. – 6,0%, а у 2013. години –

6,7%).

Циљ овогодишње кампање је

да се повећа број људи који ће потражити

помоћ, а који имају симптоме депресије.

Разговор са особама од поверења може

бити први корак ка опоравку од депре-

сије. Разговарајући о депресији са члано-

вима породице, пријатељима,

здравственим радницима, у школама, на

радном месту, социјалним установама, у

медијима може се смањити стигма која је

повезана са депресијом. 

Светска здравствена организа-

ција у овогодишној кампањи посебну

пажњу посвећује онима које депресија

најчешће погађа: адолесцентима и мла-

дим одраслим особама, женама у репро-

дуктивном добу (нарочито после

порођаја) и старијим особама (преко 60

година).

Циљеви овогодишњег Светског дана
здравља су:

- боља информисаност јавно-

сти о узроцима и могућим последицама

депресије;

- да депресивне особе препоз-

нају симптоме и затраже помоћ;

- да породица, пријатељи и ко-

леге, депресивних особа могу да пруже

помоћ.

Кључне поруке кампање:
- Депресија је чест ментални поремећај

који погађа људе свих узраста, из свих

сфера живота у свим земљама.

- Ризик за настанак депресије

повећава сиромаштво, незапосленост,

животни догађаји као што су смрт вољене

особе или развод брака, физичка болест

и проблем изазван употребом алкохола

и дрога.

- Депресија узрокује душевну

патњу и може да утиче на способност

људи да обављају чак и најједноставније

задатке.

- Депресија може да доведе до

разарајућих последица на односе са по-

родицом и пријатељима.

- Депресија може да онемогући

људе да раде и учествују у породичном и

животу заједнице. У најгорем случају де-

пресија може довести до самоубиства.

- Депресија се може ефикасно

спречити и лечити. Лечење обично укљу-

чује психотерапију или коришћење анти-

депресивних лекова или и једно и друго.

- Превазилажење стигматиза-

ције која је често повезана са депресијом

повећава број оних који ће потражити

стручну помоћ.

- Разговор са особама од пове-

рења може бити први корак ка опоравку

од депресије.

Шта можете учинити ако мислите да
сте депресивни:

- Разговарајте са неким коме ве-

рујете о својим осећањима. Већина људи

се осећа боље након разговора са осо-

бом од поверења

- Потражите стручну помоћ, пре

свега од изабраног лекара

- Радите оно у чему уживате и

што чини да се добро осећате

- Будите у сталном контакту са

породицом и пријатељима

- Саветује се физичка актив-

ност, посебно шетња

- Неопходни су редовна ис-

храна и довољно сна

- Избегавајте или ограничите

унос алкохола јер може погоршати де-

пресију

- Ако имате мисли о самоуби-

ству или самоповређивању одмах потра-

жите помоћ.

Шта ви можете да урадите за особе
које пате од депресије:

- Сазнајте више о депресији

- Будите добар слушалац –

охрабрите особу да потражи помоћ

- Будите стрпљиви – обично је

потребно неколико недеља да се особа

која пати од депресије осећа боље

- Треба их подстицати на

друштвене активности, физичку актив-

ност и редован сан

- Уклоните све лекове, оштре

предмете и ватрено оружје из куће како

бисте спречили повређивање.

Делови текста преузети са сајта

ИЈЗ Србије “др Милан Јовановић Батут”                                 

Ана Точевић, социолог                 
ЗЈЗ”Тимок”Зајечар         

„ Д Е П Р Е С И Ј А  –  Х А Ј Д Е  Д А  Р А З Г О В А Р А М О ”
Светски дан здравља, 7. април 2017. године

МАЈДАНПЕК - Пре него

што временске прилике доз-

воле да започне садња цвећа

и зеленог растиња, запослени

у Јавном предузећу за грађе-

винско земљиште и путеве

Мајданпек, интензивно раде

неке друге послове без којих је

пролећно уређење незами-

сливо. Као и претходне године,

посебну пажњу поклањају во-

дотоковима, чисте их и уређују,

како би градске зоне уз саму

реку биле оаза за бројне ше-

таче и људе који уз реку желе

да извесно време преседе и

одморе.                              И.Ћ.

ЗА ЛЕПШИ МАЈДАНПЕК
Уређење града
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У марту у општини Кладово 122 пожара

КЊАЖЕВАЦ - Чланови

Пауерлифтинг клуба из Кња-

жевца на ГПЦ Светском купу у

powerliftingu, push pullu, чучњу,

бенч pressu, и deadliftu raw & ЕQ

које је одржано 01 и 02. априла

у Сарајеву, освојили су 11 злат-

них и једну сребрну медаљу.

Александар  Тошић, у

push pullu са опремом, освојио

је прво место у кат. ЈУНИОРА

узраста од 13-23 година до 75кг.

Александар је такође прогла-

шен за апсолутно и релативно

најјачег такмичара у овој дис-

циплини.

У bench press-u за муш-

карце без опреме Никола Стан-

ковић освоио је друго место у

категорији ЈУНИОРА  узраста

од 13-23 година до 67.5кг. са по-

дигнутих 92.5 кг, док је у истој

дисциплини за жене Мила

Јаковљевић заузела прво

место у категорији ВЕТЕРАНКИ

узраста од 40+ година до 82.5кг.

са подигнутих 52.5кг.

Pauerlifting клуб Књаже-

вац је саопштио и да је у dead-

liftu-u за мушкарце са опремом

Ивица Аранђеловић заузео

прво место у кат. ВЕТЕРАНА уз-

раста од 40+ година до 125кг са

подигнутих 150кг. У истој дис-

циплини за мушкарце без опре-

ме наступио је Душан Јовано-

вић је освојио прво место у  ка-

тегорији SENIORA - OPEN узра-

ста од 24-39 година до 100кг са

подигнутих 315кг, а у  deadliftu-u

за жене без опреме наступиле

су: Мила Јаковљевић прво

место у категорији ВЕТЕРАНКИ

узраста од 40+ година до 82.5кг.

са подигнутих 100кг, Борка Бла-

гојевић прво место у категорији

категорији ЈУНИОРКИ узраста

од 13-23 година до 52кг. са по-

дигнутих 90 кг и Невенка Црно-

горчевић прво место у кате-

горији ВЕТЕРАНКИ узраста од

40+ година до 56кг. са подигну-

тих 97.5кг.

Клуб из Књажевца је са-

општио и да је у pauerlifting-u за

мушкарце са опремом насту-

пио: Александар Радисавље-

вић, који је освојио прво место

у кат. ЈУНИОРА узраста од 13-

23 година до 90кг. са подигнутих

555кг. у тоталу, док су у pauerlift-

ing-u за мушкарце без опреме

наступили: Душан Јовановић

прво место у кат. SENIORA -

OPEN узраста од 24-39 година

до 100кг са подигнутих 830.5кг у

тоталу и Иван Станковић прво

место у кат. SENIORA - OPEN

узраста од 24-39 година до 75кг

са подигнутих 535кг у тоталу.

Душан је такође проглашен за

релативно најјачег сениора у

овој дисциплини.

У pauerlifting-u за жене

без опреме наступила је : Јеле-на

Маринковић и заузела прво

место у кат. SENIORKI - OPEN уз-

раста од 24-39 година до 67.5кг са

подигнутих 315кг у тоталу.

Репрезентација Србије

заузела је екипно друго место у

Pauerliftingu без опреме, чему јe

допринео и књажевачки Pauer-

lifting klub. Како се наводи у са-

општењу на такмичењу су уче-

ствовали такмичари из Србије,

Босне и Херцеговине, Македо-

није, Црне Горе, Хрватске, Ма-

ђарске, Словеније и Данске.

Одлазак Pauerlifting клу-

ба Књажевац на ово такмичење

помогао је Спортски савез оп-

штине Књажевац и Општина

Књажевац.

О С В О Ј И Л И  1 1  З Л А Т Н И Х  И  С Р Е Б Р Н У  М Е Д А Љ У
Чланови Pauerlifting клуб Књажевца поново забележили велики успех

Б О Р Б А  С А  В А Т Р Е Н О М  С Т И Х И Ј О М
КЛАДОВО - Током марта  припадници Кладовске  ватрогасно -

спасилачке јединице  гасили су 122 пожара или у просеку четири дневно.
На отвореном простору на око 800 хектара  у 114 пожара су  горели  трава,
макија и ниско растиње. Ватрена стихија захватила је и три грађевинска,
а правовременим интервенцијама  ватрогасаца спашено је око 70  економ-
ских  објеката. У пет наврата ватрогасци-спасиоци интервенисали су због
појаве ватре у контејнерима и на другим местима. У критичним моментима
у гашењу пожара учествовали су припадници Добровољног ватрогасног
друштва, али и ватрогасци - спасиоци из Бора ,Неготина, Зајечара, Сме-
древа и Панчева. Током 2016. године ватрогасци-спасиоци у општини Кла-
дово гасили су 296 пожара , а само у првом тромесечју  евидентирана су
чак 184 пожара. Искуства потврђују да су најчешћи узроци немар и не-
пажња. С обзиром да је у току  сезона радова у пољу мештанима  је упућен
нови апел да не пале ватру на отвореном простору, односно да не спаљују
коров и биљне остатке јер та ватра најчешће прерасте у неконтролисани
пожар.                                                                                                                      М.Р.

Вредност радова милион и по динара

С А Н А Ц И Ј А  М О С Т А  У  В А Л А К О Њ У

Општина Бољевац је кроз програм Канцеларије за јавна

улагања, обезбедила милион и по динара за санацију моста у

селу Валакоње. Овај прелаз је оштећен под налетом бујичних

вода и није био безбедан за пролазак теже механизације. Сана-

ција прелаза се врши по новим стандардима и ово је пилот

пројекат у Србији, који гарантује велику носивост, прихватање

веће количине бујичних вода и трајање до педесет година, гаран-

тују извођачи радова из фирме „Мостови Панчево“.

Мост користи неколико сеоских ганздинстава у Валакоњу.

Извор: www.boljevac.org.rs
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НЕГОТИН - У сусрет пред-

стојећем Фестивалу влашке музике

„Гергина“, Удружење за очување кул-

туре и  традиције Влаха „Гергина“ из

Неготина, представило је неготинској

публици своја најновија ЦД издања са

влашким колима из Мокрања и Јабу-

ковца.

“Ми имамо велико богатство,

пуно лепих песама, кола и својим

пројектима желимо да све те песме

забележимо, снимимо и тиме сачу-

вамо свој идентитет, своју културну

баштину, да би све то остало за

младе, који остају после нас. Вечерас

промовишемо два ЦД издања на

којима су кола из Мокрања и Јабу-

ковца. Захваљујући културно умет-

ничким друштвима из Мокрања и

Јабуковца, ми смо заједнички реали-

зовали ова два пројекта. Они су у сту-

дију Слободана Пецића и Јавора

Туфаревића, снимили ова стара,

влашка изворна кола, од којих су нека

стара и преко сто година. Ми на овај

начин желимо да сачувамо све оно

што је карактеристично за нас Влахе.”

– рекао је прим. др Синиша Че-

лојевић, председник Удружења “Гер-

гина”.   

Чланови културно уметнич-

ких друштава „Флоричика“ из Јабу-

ковца и „Мокрањац“ из Мокрања,

приказали су кораке старих игара, а

старе влашке песме извеле су  чла-

нице Етно групе “Гергина”.

О значају ових издања за

очување народне традиције икултуре

Влаха, говорио је Ненад Камиџорац,

етномузиколог, водитељ музичке ТВ

емисије „Иде Миле“, уредник Првог

програма Радио Београда и умет-

нички директор Фестивала влашке

музике „Гергина“. Он је између оста-

лог истакао да су овакви подухвати не

само значајни,већ су и велики подсти-

цај иправи прилаз чувању народне

традиције.

“Мокрање је рецимо чувало

дуго 50 народних кола. Дошао је тре-

нутак када су се заинтересовали за

њих, па су ангажовали најстаријег

фрулаша, који нажалост више није

међу нама, снимили га камером док

им је свирао и показивао кораке и

тако сачували ова кола. То је прави

прилаз очувању народне традиције и

ја се надам да ће бити још таквих при-

мера и да ћемо моћи да обогатимо

сва ова издања Гергине у наредним

годинама, баш тим колима, која су на

граници да се забораве, да негде не-

стану. Зашто би нам неки други етно-

музиколози доносили њихове записе

из Будимпештанског, Букурештанског,

Софијског или неког другог конзерва-

торијума, са причом да су  то некад

код нас забележили. Не, то морамо да

урадимо ми, то је наша дужност, наша

обавеза. Ја рецимо на Радио Бео-

граду користим доста музику из овог

краја, не само влашку, већ и српску, не

само из Неготинске Крајине, већ из

Кучева, Мустапића, па до крајњег Ис-

тока, где се мешају Бугарски елементи

лепо проткани са српским. То је нешто

што је наша традиција, што нас одли-

кује, што је живот тих људи и њихова

традиција.” истакао је Камиџорац, који

је потом позвао и Војислава Јануцића

да исприча присутнима како је изгле-

дало када је Марија Комишел из Ру-

муније, долазила у Вељково код

његовог оца Божидара Јануцића, како

би забележила стара влашка кола.

Удружење „Гергина“ је осно-

вано 15. децембра 2009. године у Не-

готину, са жељом да ради на очувању

културног наслеђа Влаха у Неготин-

ској и Тимочкој Крајини, али и читавој

Србији, као и у околним државама у

којима живе Власи. То са успехом

чини од тренутка када је настало, а

међу највећим постигнутим дометима,

уз „борбу“ за влашки језик и писмо, бо-

гату издавачку и музичку делатност.

Удружење је пре ових издања промо-

висало ЦД Етно групе „Гергина“, ком-

пилацију песама Љиљане Несторо-

вић Ђокић, ЦД Витомира Вите Ста-

нојевића, виртуоза на фрули, као  и

„Кола из Мироча“, Спасоја Јовића и

ДВД Витомира Станојевића, са извор-

ним влашким колима.

Удружење ће ове године дру-

гог и трећег дана Ускрса, 17. и 18.

априла, у Дому културе „Стеван Мок-

рањац“, организовати и девети Фести-

вал влашке музике „Гергина“, који ће,

као и ранијих  окупити бројне учеснике

и госте из земље и иностранства.  

Izvor: www.negotin.rs

http://www.negotin.rs/vest-pro-

mocija-starih-vlaskih-kola-iz-jabukovca-

i-mokranja-3621.htm

П Р О М О Ц И Ј А  С Т А Р И Х  В Л А Ш К И Х  К О Л А  
Из Јабуковца и Мокрања

С У С Р Е Т И  С Е Л А  О П Ш Т И Н Е  Б О Р
БОР - Установа ,,Центар за културу општине Бор’’ ор-

ганизује 56. манифестацију ,,Сусрети села општине Бор“ по
следећем распореду:

2. КРУГ

7. 4.  2017. године (ПЕТАК) –  ОШТРЕЉ - МЕТОВНИЦА
8. 4. 2017. године (СУБОТА) – ШАРБАНОВАЦ - БУЧЈЕ
9. 4. 2017. године (НЕДЕЉА) – БРЕСТОВАЦ - ОШТРЕЉ

Установа ,,Центар за културу општине Бор” орга-
низује позоришну представу:

, , Љ у б а в н о  п и с м о “
- А т е љ е  2 1 2 -

18. априла 2017. године  
Салa Музичке школе у 20 сати
Информације на телефон: 030/ 458- 546, 064/861-97-48 

од 8 до 14 сати 
Продаја карата од 04. 04. 2017. године

Цена улазнице је 600,00 динара


