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БОР - Подаци о производњи племенитих метала деценијама су у РТБ-
у Бор чувани као тајна. Тако је својевремено, обилазећи производне погоне,
један угледни западни дипломата упитао тадашњег руководиоца Златаре, ин-
жењерку Кристину Раковић: „Колико сте злата произвели у првом полугођу ове
године?“ Кристина је имала спреман одговор. „Тачно три одсто више од плана“,
рекла је. Гост се само осмехнуо и рекао „хвала“.
Двадесет деветог маја килограм злата на светској берзи коштао је 40.672 до-
лара, а фина унца (31,1 грам) вредела је 1.265 долара. РТБ Бор је тада про-
извео 50 килограма злата и, само од овог племенитог метала, приходовао више
од два милиона долара. Изливене су четири златне полуге од по 12,5 кило-
грама, чистоће 99,99 процената. 

РТБ Бор једини у Србији има фабрику за производњу злата и осталих
племенитих метала. У њој су запослена 42 радника која у четири смене про-
изводе злато, сребро, платину, паладијум и селен. „Жуто благо“ из Бора за-
вршава у државном трезору, односно продаје се Народној банци Србије.

Г.Т.В.

ЧЕТИРИ ПОЛУГЕ СА „ЧЕТИРИ ДЕВЕТКЕ“
НЕГОТИН – У општини Неготин до 13. јуна отворен је конкурс за суфи-

нансирање пројеката у области јавног информисања за 2017. годину, за који је из
општинске касе издвојено 5,7 милиона динара за суфинансирање пројеката про-
изводње медијских садржаја. Право учешћа имају сви издавачки медија, уписани
у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, али и правна
лица и предузетници који се баве производњом медијских садржаја, с тим што ће
они морати да приложе и доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реа-
лизован путем медија.

Сви издавачи медија моћи ће на овом конкурсу да учествују са по једним
пројектом. Најнижи износ који се може одобрити по пројекту је 50.000, а највиши
четири милиона динара.

Пријаве се подносе Комисији за оцењивање пројекта у области јавног
информисања у штампаном облику и на ЦД –у, предајом Општинском услужном
центру или слањем на адресу општине.
Општина Неготин упутила је позив новинарским и медијским удружењима и ме-
дијским стручњацима да доставе предлоге чланова заинтересованих за рад у ко-
мисији.  

Рок за достављање предлога за чланове комисије је такође, 13.јун.
Право да предложе чланове комисије имају новинска и медијска удружења која
су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса. Рад Ко-
мисије је без надокнаде и без надокнаде путних трошкова, а чланове, како се на-
води у конкурсу, именује председник Општине Неготин.

Решење о именовању Комисије биће објављено на званичној презента-
цији  општине Неготин. Иначе, рок за доношење решења о расподели средстава
је 30 дана од дана закључења конкурса.                                                              С.М.Ј.

МЕДИЈИМА 5,7 МИЛИОНА ДИНАРА
У општини Неготин расписан конкурс за пројектно суфинансирање медија

КЛАДОВО - На 34. седници Општинског већа у Кладову усвојени су
Финансијски и Извештај о раду Јавног предузећа "Јединство" у 2016. години.
Подршку чланова Већа добио је и Извештај о раду Туристичке организације оп-
штине Кладово за претходну годину.

Већници  су усвојили и Операртивни план за одбрану од поплава за
водотокове другог реда  за 2017. годину на административној територији оп-
штине Кладово. На седници Већа усвојена је и Одлука о бесплатном превозу
старијих лица  од 65 година у међумесном саобраћају. Они ће то право моћи
да остваре у 2018. години  два пута месечно  на пазарни дан суботом и два
пута  у данима када је исплата пензија. Одлуком је дефинисан полазак из месне
заједнице у седам , док је повратак у 13 сати.

Чланови општинске Владе  подржали су Одлуку о  финансијској по-
моћи током  лечења тешко оболеле деце и омладине. Већници су једногласно
усвојили  измену Одлуке о локалним комуналним таксама по којој ће убудуће
власници угоститељских и посластичарских фирми на има коришћења  по-
вршина испред својих радњи  дневно плаћати 15 динара по квадрату у екстра
зони, 10 динара у првој и осам динара у другој зони.                                      М.Р.

ВЕЋЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Одржана  седница Општинског већа у Кладову

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 31. седница Општинског већа. Ус-
војени су извештаји о пословању Агенције за развој и Регионалног центра за
стручно усавршавање за прошлу годину. Пред већницима су били и уговори о по-
словној сарадњи и заједничком финансирању радова на проширењу и асфалти-
рању паркинга код Геронтолошког центра и радова на изградњи комуналне
инфраструктуре на локацији Јабучко равниште на Старој планини. Разматрани
су финансијски планови месних заједница и њихови захтеви за доделу новчане
помоћи.                                                                                                                        Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је

од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

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

РАЗМАТРАНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одржана  седница Општинског већа у Књажевцу

У Борској Златари изливено 50 килограма злата

Фото: РТБ Бор/Љ. Алексић
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КЊАЖЕВАЦ - Удружење
произвођача вина и ракија “ВИР”
организовало је у ресторану “ЈБ”
оцењивање квалитета јаких алко-
холних пића произвођача из целе
Србије. 

Произвођачи из целе
Србије на оцењивање су послали
узорке добрих јаких алкохолних
пића оценио је председник коми-
сије Радиша Николић. Иако је
Књажевац дуго важио за град
вина, све више постаје препознат-
љив као варош ракија, међу
којима се издвајају траварице.

- Све више Књажевац по-
стаје град ракија. Види се то по
регистрованим произвођачима.
Има доста траварица. Можда је то
утицај ''Џервина'',који је са канта-
рионом направио продор, а ту је и
Стара планина – доста траварица
је на бази трава управо да Старе
планине - истиче Николић.

Прво оцењивање одр-
жано је пре 15 година. С обзиром

да се број пријављених произво-
ђача повећава из године у годину,
у Удружењу ''ВИР'' одлучили су да
проверу квалитета вина и ракија
раздвоје, каже Јован Исаков:

''Оваквим оцњивањем же-
лимо да подигнемо квалитет јаких
пића, а што је најважније – же-
лимо да будемо активни партнери

Министарства пољопривреде и
Владе Србије и да што већи број
произвођача уведемо у легалне
токове. Убеђен сам да су јака пића
највећи бренд Србије.''

Књажевац има значајну
пољопривредну производњу, на
чијем квалитету мора стално да
ради, сматра председник СО

Миодраг Ивковић:
''Сва та производња, да би

имала пуни значај и економску ис-
плативост, мора да се базира на
квалитету. Управо организација
произвођача вина и ракија утиче
да тај квалитет дође до изражаја
и да се у пуном смислу вреднује.''

На оцењивање је стигло
преко 40 узорака шљивовица,
траварица, воћних и посебних ра-
кија, не само од произвођача из
књажевачког краја, већ и из Војво-
дине, западне, централне и јужне
Србије.

Љ.П.
Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и инова-

тивност у пракси”   - “Овај ме-

дијски садржај суфинансиран је од

стране општине Књажевац.

Ставови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не изра-

жавају ставове органа који је

доделио средства.”

ОЦЕЊИВАЊЕ ЈАКИХ ПИЋА У КЊАЖЕВЦУ
Организатор Удружење произвођача вина и ракија “ВИР”

МАЈДАНПЕК - Пољопривредници са подручја општине
Мајданпек имају прилику да нове инвестиције остваре уз значајну
подршку локалне самоуправе. Наиме, општина Мајднапек распи-
сала је Конкурс за доделу средстава по Програму мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
за ову годину. 

Реч је о инвестицијама у физичка средства пољопривредних
газдинстава, за подстицаје за набавку квалитетних приплодних
јуница млечних раса или сименталског говечета, преносне опреме
за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном
систему држања, опрему за хлађење и складиштење млека, на-
бавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса, опреме
и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентро-
ване и кабасте сточне хране на газдинству, затим прикључних ма-
шина за жетву и бербу, машина за обраду земљишта, сејалица,
прскалица, механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља
и наводњавање, набавку нових пчелињих друштава, опреме за пче-
ларство и опреме за рибњаке. 

Конкурс је отворен до краја октобра, односно утрошка опре-
дељених средстава, а сву техничку помоћ везано за учешће на кон-
курсу и остваривање права на подстицаје који су за извесне
категорије повећани у односу на прошлу годину, пољопривредници,
као и у сличним приликама, могу добити у канцеларијама Фондације
за локални економски развој у Мајданпеку и Доњем Милановцу.

И.Ћ.

ПОДСТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИЈАМА
У ПОЉОПРИВРЕДИ

У току  конкурс за пољопривреднике 

БОЉЕВАЦ - На подручју Бољевца има око три хиљаде пољо-
привредних домаћинстава, а две хиљаде и двеста је уписано у регистар
газдинстава. С обзиром на услове, квалитет земљишта и традиционалну
заступљеност појединих видова производње, попут ратарства и сто-
чарства, општина Бољевац већ неколико година уназад стимулише про-
извођаче, како би постигли квалитетнију производњу. 

Програмом  мера за подстицај пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја, ове године је у општинском Фонду за пољопри-
вреду опредељено седам милиона динара. Мере обухватају подстицаје
за произвођаче млека, меса, за набавку пољопривредне механизације,
формирање нових, или обнављање старих засада воћа . 

- Управо захваљујући овим мерама, за последнње четири године,
формирани су нови засади на површини од 80 хектара, а најчешће се
ради о вишњи, шљиви, дуњи, а интересовање међу произвођачима је
присутно и за узгој лешника. Значајан допринос у подстицају воћарства
имале су и донације светске организације ФАО, истичу у одељењу за при-
вреду и пољопривреду. 

Осим појединачних субвенција, програмом Фонда је предвиђено
и стимулисање задругарства, као и помоћ пољопривредним удружењима. 

Поред финансијске подршке, локална самоуправа организује и
стручне обуке за произвођаче, које се организују у оквиру зимске школе
у сарадњи са пољопривредним стручним службама.                           М. Г. 

Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје – неће ни

жети“ суфинансира Општина Бољевац. Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је

доделио средства.

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ  СЕДАМ
МИЛИОНА ДИНАРА 

Фонд за пољопривреду општине Бољевац и ове године 
субвенционише  произвођаче  
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НЕГОТИН – У присуству бројних званичника и гостију, Општина
Неготин прославила је своју славу Вазнесење Господње, Спасовдан. Обе-
лежавање Спасовдана започето је светом литургијом у храму Свете
Тројице, коју су служили свештеници архијерејског намесништва неготин-
ског, а затим и литијом која се кретала од централног трга Стевана Мок-
рањца, до споменика на месту погибије Хајдук Вељка Петровића и натраг
до зграде општине. На месту погибије легендарног браниоца Неготина у
присуству, такође, великог броја званица, пререзан је славски колач, као
и у згради Скупштине општине. Церемонију резања славског колача уве-
личао је и хор Цркве Свете Тројице под управом Светлане Кравченко.

Многобројне госте дочекали су Владимир Величковић, председ-
ник општине Неготин, Бобан Стингић, заменик председника општине Не-
готин, др мед Љубисав Божиловић, председник СО Неготин, помоћнице
председника општине Надица Васић и Мерлина Селенић и чланови Оп-
штинског већа. За званице је  у холу зграде општине приређен и пригодан
коктел.

С.М.Ј.

НЕГОТИНЦИ ПРОСЛАВИЛИ
СПАСОВДАН

Обележена градска слава

KNJAŽEVAC - Преко 300 љубитеља природе и активности у природи
боравило је од 26. до 28. маја на ''крову Србије'' да би учествовало на петом
брдско – планинском маратону Ultra trail Стара планина. 

Дошли су са свих страна света да, по сопственом избору, претрче једну
од три стазе, дуге 24, 57 и 108 километара, провере своје границе и доживе неза-
боравну авантуру. Многи, којима је ово први боравак на Старој планини, одушев-
љени организацијом, природом и гостољубивошћу, чврсти су у уверењу да ће се
вратити и идуће године. 

Организатор, Sky running асоцијација Србије, довео је на пети Ultra trail
дупло више такмичара у односу на прошлу годину.

''Трку је подржало Министарство туризма, Туристичка организација
Србије. Они су препознали овај догађај као значајан потенцијал за развој активног
и спортског туризма. Стара планина има пуно потенцијала за планинско трчање
и остале видове активног туризма,'' каже Јелена Тодоровић из Sky running асо-
цијације Србије

База трке ове године била је на Јабучком равништу, а учесници, пра-
тиоци и организатори, попунили  су смештајне капацитете на Старој планини,
казао је директор Туристичке организације општине Књажевац Бобан Марковић. 

Покровитељи Ultra trail-a су Министарство трговине, туризма и телеко-
муникација, Туристичка организација Србије, општине Књажевац и ЈП Стара пла-
нина. Министарство спорта Републике ову трку окарактерисало као "догађај од
националног значаја".                                                                                              Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је

од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

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

ОДРЖАН ПЕТИ ULTRA TRAIL
СТАРА ПЛАНИНА

Организатор Sky running асоцијација Србије
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ЗАЈЕЧАР - Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље
„Тимок Зајечар“ је поводом обележавања XXVII Националне недеље здравља
уста и зуба под слоганом ,,Осмехни се здраво,, на централној манифестацији
окупио велики и број предшколске деце и ученика основношколског узраста  са
територије Зајечарског и Борског округа. Том приликом  23.маја у сали Завода
за јавно здравље је отворена Изложба најуспешнијих ликовних и литерарних
радова и уручене награде (ученици су добили дипломе, награђени књигама,
четкицама, пастама за зубе и послужени воћем).

Заводу за јавно здравље на конкурс је пристигло 200 ликовних радова
и 25  литерарних радова  на тему „Осмехни се здраво“. Најуспешнији радови
су награђени на завршној манифестацији у Заводу за јавно здравље „Тимок“ :

Литерарни радови 
I награда  -  Филип Стојисављевић II1, ОШ “Вук Караџић” Неготин
I награда - Нина Симић IV2,  ОШ “Вук Караџић” Књажевац
II награда - Лазар Јеленковић III3, ОШ “Ђура Јакшић” Зајечар  
III награда -  Стефан Николић III, ОШ “Вук Караџић” Халово

Специјална награда - Ања Матић IV, ОШ “Митроплоит Михаило” Соко-
бања 

Ликовни радови (предшколске установе)
I награда  -  Ђурђина Михајловић,  вртић “Црвенкапа” Књажевац

Немања Ђорђевић
II награда -  Групни рад, вртић “Наша радост” Бољевац
III награда – Нађа Лакићевић, вртић “Невен” Кладово  

Ликовни радови (основне школе)
I награда -  Петар Јовановић IV2, ОШ “Вук Караџић” Књажевац 
II награда - Уна Миленовић, ОШ “Ђура Јакшић” Зајечар

Теодора Јовановић
II награда - Јања Нинић V1, ОШ “Вук Караџић” Неготин
III награда - Синди Цуцуриговић III, ОШ “Вук Караџић” Халово
III награда – Ненад Џелатовић II, ОШ “Стеван Мокрањац” Кобишница

Специјална награда Вртић ,,Здравац ,, Зајечар
У свим основним школама у Зајечару (5 О.Ш.), као и у основним шко-

лама у  Бољевцу, Књажевцу (2 О.Ш.), Бору, Кладову и Неготину организоване
су активности ученика на изради ликовних и литерарних радова са тематиком
„Осмехни се здраво“ ( 9 постављених изложби у поменутим школама). И пред-
школским установама у Књажевцу, Зајечару, Бору, Кладову, Бољевцу, Доњем
Милановцу и Мајданпеку (11 постављених изложби ликовних  радова у поме-
нутим предшколским установама). Постављена је изложба  најуспешнијих ра-
дова ученика основног школског узраста и деце прешколског узраста на
завршној манифестацији у сали Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

У  сали Дома здравља у Зајечару одржана је истоимена манифестација
у организацији стоматолошке службе Дома здравља Зајечар коју је подржао
Завод за јавно здравље ,,Тимок ,, Зајечар , у виду приредбе на којој су ученици
пет основних градских школа и предшколци ПУ „Ђулићи“из Зајечара имали ре-
цитаторске наступе и представе.

Обе манифестације су пратиле  локални масмедији  : За Медиа ;
Зајечар Оline : ТВ Фира ; ТВ Исток Салаш ; Радио Темпо и Радио Магнум.

ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА  ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА 
ПОД СЛОГАНОМ "ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО"

У Заводу за јавно здравље "Тимок" у Зајечару

БОР - Крај школске године
борски матуранти обележили су шет-
њом главним градским улицама и пле-
сом у амфитеатру код Дома културе у
центру Бора. Након дефилеа на корзоу
матуранти су певали, свирали, плесали
Енглески валцер, Ча ча ча, а онда иг-
рали и Пингвин коло и Стару влајну.

–Ово је ново поглавље у
нашем животу, самосталнији смо и од-
говорнији према свему што нас очекује
у блиској будућности. Радујемо се за-
вршетку школовања, жао нам је рас-
танка али наставићемо дружење.
Уписаћу вишу пословну школу – рекла
је Јована Ристић, из Економско трго-
винске школе.

Борски свршени средњо-
школци су се за матурски плес  који су
извели у амфитеатру код Дома културе
уз помоћ професора припремали око
два месеца. 

- Средња школа је најлепши
период нашег живота, и те школске
дане ћу заувек памтити. Делили смо
све, били сложни и нераздвојни. Пам-
тићемо дружење испред школе између
и после часова јер се нисмо одвајали.

За матурски плес смо се припремали
заједно са са професорима физичког
образовања. Планирам да студирам

психологију, јер ме то одувек занимало
– казала је  Милица Чулиновић из Гим-
назије „Бора Станковић“.

Душан Динчић из средње Тех-
ничке школе каже да ће поред друштва
памтити и професоре који су учени-
цима помагали у сваком тренутку.

- Жао ми је јер се одвајамо
мада ме радује одлазак на студије.
Памтићу професорицу енглеског језика
Слађану Алексић, и разредног старе-
шину Дијану Чолић, и све другове из
оделења. Студираћу јапански и но-
рвешки језик, јер ме од малих ногу фас-
цинира њихова култура и верујем да ћу
успети – кађе Динчић.

„Волели смо спавати, кафе
испијати, што више бежати и најдражу
разредну живцирати“, „Књига је све-
тиња, зато је нисмо дирали“, „Ми смо
ваша будућност јел вас страх?“, „Лепо
је рудар бити а још лепше са нама
пити“, „И шта сад“? – само су неки од
натписа који су красили мајице матура-
ната.

Весеље је након матурског
плеса настављено уз концерт популарног
певача Жељка Васића. Амфитеатар је
био испуњен до последњег места, а суг-
рађани су аплаузима подржали мату-
ранте и пожелели им срећу. Д.К.

МАТУРАНТИ ПЛЕСАЛИ И СЛАВИЛИ 
КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Манифестација Матурски плес одржана у амфитеатру код Дома културе
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БОР - Нову топионицу
бакра и фабрику сумпорне кисе-
лине у Бору имало је прилику
да посети више од 200 студе-
ната са нишког, борског и бео-
градских факултета. Са жељом
да сазнају како функционише
рударски систем, студенти су  на
лицу места сазнали шта их све
очекује по завршетку студија.   

- Најинтересантније од
свега је сам процес производње
бакра. Неки од наших профе-
сора су учествовали на пројекту
изградње нове топионице бакра
и фабрике сумпорне киселине,
тако да су на факултету сту-
денти на основу тих практичних
примера доста научили о орга-
низацији овог подухвата на
коме је радило, како сам чуо око

700 радника. Одушевило нас је
и гостопримство људи који су
нас дочекали и спровели у оби-
лазак погона – казао је Абел
Дуран, студент завршне године
Грађевинског факултета у Бео-
граду са Одсека за управљање
пројектима у грађевинарству.

Студенткињу Машинск-

ог факултета у Нишу Бранка Ра-
довановић, као и много других
студената импресионирала је
нова технологија, која је према-
шила њихова очекивања да је у
рад у металуршким погонима
„прљав процес“.

- Процеси су аутомати-
зовани, нема загађења. Све је
чисто, што ме је одушевило. Ис-

крено, много ми је значило ово
искуство, јер смо имали при-
лике да на лицу места видимо
шта нам доноси наше будуће
занимање – казала је Радова-
новићка.

Продекан Машинског фа-
култета у Нишу професор Дејан
Митровић нагласио је да су
овакве посете од изузетног зна-
чаја за студенте.

- Дуално образовање је
корисно, јер студенти могу да се
упознају са оним што их чека
након студирања. Постављали
су много питања, баш их је за-
интересовала ова посета што
потврђује да им се допао обила-
зак РТБ – рекао је професор
Митровић.

Највећи еколошки про-
јекат на Балкану „Реконструк-
ција топионице и изградња нове
фабрике сумпорне киселине“
завршена је после три и по го-
дине. 

- Brown-field инвестицију
подржала је канадска EDC

банка која је „Бору“ одобрила
робни кредит од 135 милиона
евра, а гарант је била држава
Србија. Комплетна нова мета-
луршка линија, са свим прате-

ћим постројењима и локалном
компонентом радова, коштала
је укупно 257,7 милиона евра.
Влада Србије је за завршетак
изградње уплатила РТБ-у Бор
додатних 30 милиона евра – по-
ручили су из РТБ.

Борски гигант уредно от-

плаћује кредит, који ће враћати
до јуна 2020 године. Досад је от-
плаћено 44,5 милиона долара и
23,6 милиона евра.             

Фото: РТБ Бор

ВИШЕ ОД 200 СТУДЕНАТА ПОСЕТИЛО РТБ “БОР”
Сазнали више о томе шта их чека након студија

Студенти у обиласку РТБ Бор

Абел Дуран и Христијан Гурабијевски, ГРФ Београд

Бранка Радовановић из Ниша
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КЛАДОВО - Кладовским сред-
њошколцима представљен је
концепт програма размене уче-
ника средњих школа  који Све-
тска организација "Интеркул-
тура"  спроводи стотину го-
дина. Од пре девет година у
модел програма путовања за
тај део школске популације и
размену ученика укључила се
и Србија.

-Мисија "Интеркултуре"
је да спаја средњошколце из
различитих држава кроз бора-
вак у породицама  које желе да
деци буду домаћини. Намера
је да се научи језик, успостави
комуникација и сагледају начин
живота и обичаји народа у
земљи у којој проводе до го-
дину дана.То је и прилика да
средњошколци својим активно-
стима поправе слику Србије
уколико је она негде "искрив-

љена". Оно што је најважније
за родитеље њиховој деци су
загарантовани одлични услови
и максимална безбедност- ис-
тиче Вукица Караџић,  из орга-
низација "Интеркултура" у Ср-

бији.
У оквиру програма раз-

мене ученика пре шест месеци
из Барија у Италији ,у  Тополо-
вик код Великог Градишта сти-
гла је Мирјам де Поло. Млада

Италијанка на течном српском
језику каже да је у Браничев-
ском крају  стекла нову поро-
дицу и објашњава зашто је
дошла у Србију.

- Желела сам да на-
учим српски језик и упознам
вашу земљу о којој су ми често
причали моји старији сугра-
ђани. Нисам погрешила. Им-
пресионирана сам гостопри-
мством и добротом људи у
Србији. После само шест ме-
сеци боравка у дому породице
Стрикић могу рећи да имам
нове родитеље, браћу и сестре
и поносна сам због тога- не
крије одушевљење млада Ита-
лијанка. Она додаје да њеним
вршњацима у Кладову раз-
мена даје могућност да упоз-
нају живот, културу и обичаје
земље за коју се определе.                                    

М.Р.

И Т А Л И Ј А Н К А  М И Р Ј А М  О Б О Ж А В А  С Р Б И Ј У
Мисија организације "Интеркултура " представљена кладовским средњошколцима

КЛАДОВО - Осмогодишњи Михаило Папоровић,  ученик  другог раз-
реда издвојеног одељења ОШ " Хајдук Вељко " у Рткову наставу похађа у ме-
шовитом одељењу у коме су уз његова два вршњака и два ученика четвртог
разреда. У малој учионици ђаци су весели и радују се Михаиловом успеху јер
је малишан у конкуренцији 700 ученика из земље и иностранства на литерар-
ном фестивалу "Пролећне риме, ноте и слика " у Нишу са песмицом  "Пролеће
на игру зове" освојио другу награду. Поносна је и учитељица Снежана Шолко-
вотић која је након седам објављених књига препознала таленат
свог ученика.

- Песмицу сам писао на часу у школи. Захваљујем се учитељици што
ме подржала и што је мој рад послала на конкурс. Осим дипломе добио сам и
књигу "Бела грива"- казује Михаило.

Његов успех није остао незапажен. Честитке је примио и од Драгана
Новаковића, заменика председника општине Кладово и Мирослава Јонашко-
вића, члана Општинског већа задуженог за просвету. То је нова потврда да ло-
кална самуоправа подржава  талентовану децу у школама.

- Посебно нас радује податак што је Михаило у великој конкуренцији
освојио друго место, иако долази из мале школе из сеоске средине. То је велики
успех за ОШ "Хајдук Вељко "из Корбова у којој је у матичној школи и у два из-
двојена одељења 68 ђака. Они имају сталну подршку локалне самоуправе и
то нам враћају успесима на бројним школским такмичењима- задовољан је  Ми-
рослав Јонашковић,  дугогодишњи просветар и члан Општинског већа  у Кла-
дову.

У школи у Рткову данас је само 11 ђака од првог до четвртог разреда.
Деца кажу да би волела да их је више, али то не утиче на њихово образовање.
Ову констатацију потврђује успех њиховог другара Михаила коме се сви заједно
радују.

М.Р.

МИХАИЛУ ПАПОРОВИЋУ

ДРУГА НАГРАДА

Ученик  награђен на Међународном литерарном фестивалу 

КЊАЖЕВАЦ - У Техничкој школи у Књажевцу представљен је програм
међународне размене средњошколаца, који се реализује кроз организацију Ин-
теркултура Србија. Ученици ове школе угостили су Тонија из Мексика и Розу
са Тајланда, који бораве на размени у зајечарској Гимназији. 

Како функционише Интеркултура Србија као део АФС-а, једне од
највећих светских мрежа невладиних организација, која је посевећена грађењу
праведнијег света путем програма размене младих, како могу да учествују у
програмима, ученицима Техничке школе објаснила је професор Оливера Ва-
силијевић из Зајечара, чији је дом већ неколико година отворен за децу света.

''Трудимо се да на локалном нивоу проширимо идеју о размени уче-
ника. Интеркултура Србија се првенствено бави разменом средњошколаца. У
питању су годишњи и тромесечни програми размене одељења. Моја кућа је по-
стала ''интеркултурна'' кућа. Пуно деце са свих страна света прошло је кроз мој
дом. Моја ћерка иде на програм размене идуће године. Мислим да је за моју
децу предност што виде различитости,'' каже Оливера Василијевић.

Са начином живота у својим земљама младе Књажевчане упознали
су Тони из Мексика и Роза са Тајланда, који од септембра бораве на размени
у зајечарској Гимназији. Обоје кажу да су у Србији стекли пријатеље и да ће се
вратити поново.

Разговор о интеркултури покренут је на иницијативу професорки На-
таше Ранђеловић и Сање Маркулин, које су желеле да својим ђацима пруже
прилику да упознају вршњаке из света.

Ученици и професори Техничке школе пружили су први корак ка гло-
балној заједници коју чине ученици на размени, породице домаћини и волон-
тери, сви окупљени око идеје грађења мостова међу народима и културама.

Љ.П
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креатив-

ност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је од

стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”.

О ИНТЕРКУЛТУРИ У

ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Представљен  програм међународне размене средњошколаца
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НЕГОТИН - Женска пјевачка
група КУД „Мијат Машковић“ из Кола-
шина, под управом Давора Седларе-
вића и Вокална радионица „Бистрик“
Биље Крстић из Београда победници
су четвртог Вокалног етно фестивала
младих (ВЕФ) који је, у организацији
Креативног удружења „Него“, одржан
у Неготину. Црногорке су победиле у
категорији традиционалног певања, а
Бистрик у категорији обрада.

У категорији обрада, жири у
саставу: др Драгица Панић Кашански,
доцент на катедри за етномузиколо-
гију Академије умјетности Универзи-
тета у Бањалуци, др Злата Марјано-
вић, професор традиционалног пе-
вања, свирања, народних ансамбала
и етномузикологије у Краљеву и Да-
нијела Стојкић Марковић, председ-
ница Креативног удружења „Него“ и
аутор фестивала ВЕФ, друго место до-
делили су Женској певачкој групо
Уметничке школе „Стеван Мокрањац“
из Неготина, под управом Александре
Ђукић и групи „Славеја“ НУШ „Панајот
Пипков“ из Плевена у Бугарској, коју
води Галабина Стојкова, док су треће-
пласирани: Певачка група средње му-
зичке школе „Петар Коњовић“ из
Сомбора, под управом Зорана Богда-
новића, Етно-група „Мариника“ из Не-
готина са диригентом Миленом
Живковић и Мушки вокално-инстру-
ментални састав „Ајдуци“ из Неготина,
под управом Александра Иванова.

-Много ми је драго због на-
граде, зато што мислим да смо се за-
иста и потрудили, вежбали смо јако

дуго овај програм, који је разноврстан.
Имали смо и солистичку песму и све
оно што мислимо да би требало да
буде некакав букет, или руковет као
Стеван Мокрањац, чак смо имали
песму у трогласном ставу која је јако
дивна композиција, а коју је радио ком-
позитор и музиколог из Неготина,
Микан Обрадовић. Негде се све то
лепо скоцкало. Дивно је да је то и
жири препознао и да је видео сав наш
труд и све то наградио – каже Биља
Крстић, диригент Вокалне радионице
“Бистрик”.

У категорији традиционалног
певања, где је тријумфовала Женска
пјевачка група КУД „Мијат Машковић“
из Колашина, друго место освојила је
Женска певачка група одсека за
српско традиционално певање ос-
новне музичке школе „Станислав Би-
нички“ из Лесковца, под управом
Марије Јанковић, а треће Певачка
група етномузиколошког одсека МШ из
Суботице, са диригентом Биљаном
Крстић и Певачка етно-група „Јелек“ из
Гроцке под управом Ане Јовановић.

“На комплетан наш музички

опус и педагошки рад много је утицао
позив који смо добили пре две године
за учешће на ВЕФ-у, тако да смо пуно
радили и сваке године смо долазили
са понеком наградом. Ове године, у
овој јакој конкуренцији награду заиста
нисмо очекивали, али крај прошле го-
дине је обележило то што смо прогла-
шени за нематеријално културно
добро у Црној Гори у 14 традиционал-
них плесова, односно старих игара
које се изводе само уз песму и топот
корака. Све ово је плод заиста великог
труда који улажемо у рад са млађим
групама- каже Давор Седларевић,
уметнички руководилац КУД “Мијат
Машковић” из Колашина и једини спе-
цијалиста у области традиционалне
игре у Црној Гори.

Ове године за титулу најбо-
љих надметало се чак 10 вокалних
група из Колашина, Лесковца, Сом-
бора, Суботице, Гроцке, Београда, Не-
готина и Плевена у Бугарској. У
ревијалном делу програма публици су
се представили Дечији хор “Вивак” под
управом Драгане Мариновић-Симоно-
вић, ансамбл “Дунавски вез” основне
музичке школе “Константин Бабић” из
Кладова под управом Данијеле Пра-
жић и Вање Златковић, као и Пјевачка
група катедре за етномузикологију
Академије умјетности Универзитета у
Бањалуци уз пратњу Бањалучког там-
бурашког оркестра, под управом Зла-
тана Мирића. Бањалучанке су, иначе,
дан раније приредиле и целовечерњи
концерт, као победнице прошлогодиш-
њег ВЕФ-а.                                        С.М.Ј.

Н А Г РА Д Е  Ц Р Н О ГО Р К А М А  И  Б И СТ Р И К У
У Неготину одржан четврти Вокални етно фестивал младих

МАЈДАНПЕК -  До 12.јуна, у мајданпечком Музеју траје изложба фотографија „ У
сусрет Руском цару, Романови – царско служење“, посвећена последњем Руском
императору Николају II и његовој породици. Фотоматеријал речито говори о лепоти
ове породице, њиховом свакодневном животу и служењу отаџбини и народу, а
реч је црно белим фотографијама из историјских архива и личних албума у фор-
мату 50x70 центиметара. Изложба је подељена на целине при чему једну чине
портрети чланова царске породице, друга је у жанру фотографије које спонтано
и неформално бележе моменте из свакодневног живота, а ту су и оне са војном
тематиком  и које говоре о хуманитарном раду.

Изложбу која је од августа 2016.године одржана у бројним градовима
Србије, Мајданпечани могу погледати захваљујући пројекту који реализују Сре-
тењски манастир из Москве, портаал Православие.ру у сарадњи са студиом
„Руски Цар“.

И.Ћ.

„У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ, 
РОМАНОВИ – ЦАРСКО СЛУЖЕЊЕ“

У Музеју још недељу дана изложба фотографија

НЕГОТИН - Хор ОМШ „Стеван Мокрањац“ под руководством ди-
ригента Александре Ђукић и клавирске сарадње Кристине Ђукић, освојио
је другу награду за најбоље изведену уметничку композицију у конкуренцији
16 хорова из целе Србије на шестом Фестивалу хорова деце и младих ФЕ-
ДЕХО. Ово такмичење одржано је 17.маја у препуној дворани „Донка Шпи-
чек“ Дечјег културног центра Београд.

Поред обавезне композиције Вере Миланковић „Српска ћирилица“
хор је извео Бахову композицију „Кад радост и весеља сласт“, кубанску
песму „Гуантанамера“, српску народну песму „Засп'о Јанко“, композицију
Ст.Ст.Мокрањца „Под ноћ пођох“ (у a capella извођењу) као и композицију
израелског композитора Јозефа Хадара „Бела дуга.“ Хорове је оцењивао
трочлани стручни жири: Вера Миланковић, Дарко Манић и Ђорђе Станко-
вић.

На овом  Фестивалу хор ОМШ је наступио са 26 певача. Хор је
иначе основан 2003.године, али је ово први пут да је учествовао на так-
мичењу хорова. Александра Ђукић са овим хором ради тек осам месеци,
што показује да је хор напредовао за врло кратко време. 

ОСВОЈИЛИ ДРУГУ НАГРАДУ
Хор ОМШ из Неготина једини из Тимочке крајине на фестивалу хорова


