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Соко бања – Соко град, до-

ђеш стар одеш млад – реченица  коју је

изрекао још почетком двадесетог века

наш познати комедиограф Бранислав

Нушић, и данас је многима путоказ да

овде проведу свој одмор. А да је она

тачна потврђују хиљаде туриста који

сваке године посете ово бањско лечи-

лиште. Јер, према званичној стати-

стици, после Врњачке, Сокобања је, у

Србији, најпосећеније туристичко одре-

диште посетилаца који су жељни од-

мора и чистог ваздуха. Велики број

термално минералних извора као и

умерено-континентална клима, нетак-

нута природа и чист планински ваздух

учинили су бању препознатљивом и

идеалну за посету. Сокобањски тер-

мални извори откривени су још за

време Римљана. Све ово, веома пого-

дује у рехабилитацији и лечењу људи

који имају астму, психонеурозе, пови-

шен крвни притисак, хроничан реума-

тизам, стања после повреда, малокр-

вности, што је резултирало да се бања

бави углавном медицинским туризмом.

Поред тога бања је богата културним

манифестацијама, забавним и спорт-

ским садржајима . О развоју овог позна-

тог туристичког места, али и о актуе-

лним дешавањима, разговарали смо

са Снежаном Радовановић, председни-

цом Скупштине општине Сокобања.

- Општина Сокобања је по-

зната по здравственом туризму, али  је

такође у овом крају развијена и пољо-

привреда, а често се занемарује чиње-

ница да је на нашој територији

развијено и рударство, мислим на руд-

ник угља “ Соко “ који у укупним прихо-

дима општине и животу учествује у

значајној мери . Мислим на стандард

становника  као и на целокупни при-

вредни амбијент општине. Туризам, као

привредна грана је сезонског карак-

тера, тако да  у наредном периоду

треба стварати услове и садржај за

продужетак сезоне.  Када је реч ипак о

основама развоја,општине то је тури-

зам. У протеклом периоду доста смо

уложили у развој ове области, кроз из-

градњу Аква парка и „Соко терме“, која

је приватна инвестиција и јако значајна,

јер су капацитети попуњени 365 дана у

години.  Доста се улаже у развој путне

инфраструктуре, не само због гостију

већ и, пре свега, због наших грађана,

јер добро је познато шта за развој једне

општине значе добри путеви и комуни-

кације. У будућем периоду радићемо

на  изградњи спортских терена као ис-

плативог вида инвестиција јер, на овом

пољу очекујемо да ће добар број  клу-

бова управо овде наћи добро место за

припреме својих спортиста. Осим тога,

план је да ове године урадимо доста и

на другим дестинацијама као што су

Сеселачка пећина, Врмџа и Врмџанско

језеро, Бован, Врело и извор Моравице

које су јако атрактивне за посетиоце.

Сви ови пројекти развијају се по плану

јер, још од 2002. године општина Соко-

бања има свој тим стручних и способ-

них људи, обучених за израду проје-

ката и акциони план развоја који се по-

лако, али сигурно и остварује.

Од 2009. године у оквиру Оп-

штинске управе формирана је Канце-

ларија за локални и економски развој

која се бави израдом пројеката и кон-

курсне документације код фондова ЕУ.

Овај тим стоји на располагању и свим

установама и организацијама на тери-

торији општине Сокобања заинтересо-

ваним за конкурисање код ресорних

министарстава, али и у оквиру преког-

раничне сарадње.

Да ли све ове пројекте реа-
лизујете сами или сте конкурисали
код Европске уније, у оквиру ИПА
програма ,како бисте уз њихову фи-
нансијску помоћ реализовали наве-
дене делатности ?
- Морам да кажем да са две општине

из Бугарске, имамо успешну вишего-

дишњу прекограничну сарадњу а то су

Рила и Вршец, са којима смо конкури-

сали за седам пројеката ове године, а

најзначајнији је изградња позорнице

Врела у центру бање, где ће, када буде

реализован, бити једно од најлепших

места у бањи где ће се организовати

разне културне манифестације са јако

лепим садржајем што ће обогатити

укупну туристичку понуду Сокобање.

Општински буџет Сокобање
усвојен је у законском року и колико
се може приметити, у односу на број
становника, намењен је првенст-
вено развоју средине. Осим инфра-
структуре на шта ће те утрошити
новац пореских обвезника?

- Највећи акценат стављен је

управо на развој те области, дакле во-

доснабдевање, решавању питања

бањске депоније и путева. За све ове

области већ постоје урађени пројекти,

а то су повезивање појединих сеоских

месних заједница квалитетном путном

мрежом, и очекујемо њихову реализа-

цију већ на пролеће, када то временски

услови дозволе. Оно чиме смо се ми

руководили је да  сви становници оп-

штине Соко бања имају исти третман,

што значи да ћемо уложити средства

равномерно, то јест тамо где су највеће

потребе.

Како функционише коали-
ција која је тренутно на власти у овој
општини и да ли се  скупштинске од-
луке спроводе или остају мртво
слово на папиру?

- Скупштина општине Соко-

бања броји 30 одборника. На власти су

Демократска странка и Социјалистичка

партија Србије, са коалициним партне-

рима. Ова коалиција је на власти од

јуна 2012. године. Морам да напоме-

нем да са Демократском странком

имамо коректан однос, да смо одлуке

доносили већином и да за сада нема

већих  проблема у функционисању

када је реч о скупштинској већини.Со-

цијалистичка партија је коректан и по-

уздан партнер.

Републички избори биће
ускоро расписани. Какво је ваше
мишљење када је реч о стању у
држави и шта очекујете од пред-
стојећих избора, како на државном
тако и на локалном нивоу?

- Као што сваког грађанина

Србије и мене интересује шта ће се све

догодити у Србији. Оно што ме посебно

интересује је како решити кризу која

влада, а посебно у области запошља-

вања. Нарочито у источној Србији, јер

и у Зајечарском и  Борском округу тре-

нутно стање није посебно  сагледано

од стране актуелне владе у мери у којој

заслужују. Мислим да је то условљено

кризом у целој земљи, оптерећеној миг-

рантском кризом и осталим пробле-

мима. Ја као председник Општинског

одбора СПС-а у Сокобањи очекујем да

ћемо имати добар резултат, као и на

прошлим изборима, мислим да смо се

профилисали на локалу и да ће Со-

цијалистичка партија Србије остварити

добар резултат како у Сокобањи тако и

на нивоу Србије. Такође очекујем да из-

бори буду реализовани у демократској

атмосфери.

На крају разговора можете
ли прокоментарисати стање у источ-
ној Србији, мислим пре свега на са-
радњу два округа Борског и
Зајечарског, да ли је она задовоља-
вајућа или има места за нешто више
од садашњег стања.

- Мислим да је сарадња мини-

мална и да треба дати више значаја,

нпр. очувању животне средине, не само

зато што је Сокобања еколошка оп-

штина већ уопште. Сматрам да кому-

никација мора бити на много вишем

нивоу, пре свега по питању путне ин-

фраструктуре,  посебно због развоја ту-

ризма, не само због Сокобање, већ

због целе Тимочке крајине која има ве-

лики потенцијал у овој области, од Кла-

дова, Бора па до Књажевца и Старе

планине. Ја као председник Скупштине

општине Сокобања морам да кажем да

је покренута иницијатива да се фор-

мира Савез скупштина  градова и оп-

штина, не само Тимочке крајине, већ на

нивоу 28 градова и општина Србије да

заједно подигнемо потенцијал, посебно

када је реч о доношењу одлука по пи-

тању развоја и примени примера добре

праксе. А ако говоримо о сарадњи само

Зајечарског и Борског округа та са-

радња може и мора да буде боља и

садржајнија али, то зависи, пре свега

од  начелника  ових  округа,  без  обзи-

ра на законска ограничења која имају

по питању надлежности које су им

дате.

З.М.

ПЕРСПЕКТИВЕ И РАЗВОЈ 
СОКОБАЊСКОГ ТУРИЗМА

Сокобања данас и сутра

Овогодишњи буџет Сокобање  износи више од 800 милиона динара и  гаранција је развоја ове општине која има око 16 хи-

љада становника. Туризам и даље остаје приоритет, али не запостављају се и остале привредне гране, а посебан акценат дат

је развоју пољопривреде, месних заједница,путне инфраструктуре као и водоснабдевање, за шта ће из буџета бити издвојено

37 одсто средстава.

ЖЕНЕ СУ ТОЛЕРАНТНИЈЕ
Снежана Радовановић се бави политиком 25 година, иначе

срећно удата, мајка двоје деце, економиста по занимању. Могу ли жене
данас бити успешне у Србији и да ли их довољно има на јавним функ-
цијама?

- Мислим да жене јесу успешне, не само као запослене, до-
маћице, руководиоци већ и у политици. Код нас у Сокобањи многе, зна-
чајне функције обављају припаднице лепшег пола. Сматрам да је жена
природно јачи пол, иако то делује можда нескромно. Када говоримо о
политици, тачно је да су ту жене мање заступљене али оне поред сти-
цања образовања су мајке и запослене, одговорне за функционисање
породице и васпитање деце, па је то разлог што их је до сада било
мање у односу на мушки пол. Мишљења сам да ће већ предстојећи из-
бори показати већу заступљеност жена јер су оне толерантније и флек-
сибилније, по природи сензибилније и увек нађу најбоље решење, што
доприноси бољој политичкој култури нације – каже  Радовановићева.
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БОР - Чланови Општинског

већа, на прошлонедељној седници,

усвојили су предлог Одлуке о анга-

жовању ревизора за обављање

екстерне ревизије завршног рачуна

буџета општине за прошлу годину.

Веће је усвојило и предлог Решења

о разрешењу  вршиоца дужности

директора Установе Спортски цен-

тар “Бор“ Александра Димитри-

јевића, а на његово место је пре-

дложен Милан Илић.

- Пре доношења нацрта за-

вршног рачуна буџета на основу

члана 79 Закона о буџетском си-

стему, завршни рачун, између оста-

лог, садржи извештај екстерне

ревизије, и на основу члана 92. За-

кона о буџетском систему и ло-

калне самоуправе подлежу ко-

нтроли  завршних рачуна од стране

екстерних ревизора. Наша обавеза

је да, уколико желимо да изабе-

ремо екстерну ревизију, тражимо

сагласност државне ревизорске ин-

ституције и зато доносимо одлуку о

ангажовању ревизора за обављање

екстерне ревизије – казала је Да-

нијела Јовановић, начелница Оде-

љења за финансије.

На седници је било речи и

о предлогу Одлуке о накнадама од-

борника и чланова радних тела СО

Бор. У образложењу ове одлуке на-

ведено је да је потребно донети

нову одлуку како би  се накнаде,

које примају одборници и представ-

ници грађана, као чланови радних

тела СО, усагласиле са новим за-

конским и подзаконским пропи-

сима.

Чланови Већа усвојили су и

предлог Одлуке о измени одлуке о

организацији Општинске управе.

- Битно је нагласити да је

жеља председника општине Бор

Живорада Петровића, да се оп-

штина презентује и прикаже у

најбољем светлу као и рад свих

њених органа на професионалан и

стручан начин. Овом изменом ства-

рамо могућност да се за област ин-

формисања постави помоћник

председника општине –рекла је

Љубинка Јелић, начелница Оп-

штинске управе.

Једногласно су усвојене

одлуке о спровођењу јавног кон-

курса за именовање директора

ЈКП“Водовод“ и “Топлана“, Јавног

предузећа за стамбене услуге

“Бор“, и ЈП “Зоолошки врт“.

– У свим овим предузе-

ћима , осим у Јавном стамбеном,

вршилац дужности директора

обавља ту функцију дуже од годину

дана, што није у складу са чланом

42. Закона о јавним предузећима, и

један од разлога за доношење ове

одлуке је што хоћемо да избегнемо

да имамо толико вршилаца дужно-

сти директора. Са друге стране,

Влада Србије је на недавној сед-

ници, по хитном поступку утврдила

нови предлог Закона о ЈП. Зато смо

се определили да се сада распишу

конкурси јер је новим законом

остављена могућност да се за-

почети поступци наставе по одред-

бама старог закона – казао је

Слободан Баџа.

Усвојен је и предлог Од-

луке о усвајању Програма развоја

спорта општине Бор за период

2015-2018. године.

На седници је усвојен и

предлог Програма мера подршке за

спровођење пољопривредне поли-

тике и политике руралног развоја за

подручје територије општине Бор у

2016. години.

- Фонд за развој пољопри-

вреде и рурални развој износи 20

милиона динара. По овом програму

биће расписани конкурси и доде-

љена средства за седам области:

заштита и уређење пољопривред-

ног земљишта, вештачко осемења-

вање говеда, субвенције за отва-

рање нових удружења и задруга, ку-

повина садница из области во-

ћарства и виноградарства, прво

пошумљавање пољопривредног

земљишта медоносним врстама, за

одржавање манифестација из

области пољопривреде и повећање

сточног фонда – казао је Алексан-

дар Мицић, члан Већа задужен за

пољопривреду.

Општинско веће усвојило

је, између осталог, и  предлоге од-

лука локалног акционог плана за-

пошљавања за 2016. годину и о

оснивању Дома здравља Бор.  Д.К.

ПРЕДЛОЖЕН НОВИ В.Д. 

ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

Одржана седница Општинског већа

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је

одржана 41. седница Скупштине оп-

штине. На дневном реду било је 17

тачака, међу којима измене програма

пословања Дирекције за развој, урба-

низам и изградњу, програми посло-

вања јавних предузећа. Највише се

полемисало о оправданости постојања

Јавног предузећа Спортско – тури-

стички ресурси. 

Да ли општински буџет треба

да субвенционише рад Јавног пред-

узећа Спортско – туристички ресурси,

очекивано је била тема око које се

највише полемисало на  седници Скуп-

штине општине Књажевац. Подсе-

тивши одборнике на све што је

протеклих месеци урађено – од сана-

ције базена до уређења планинарског

дома и повољних услова за зимовање

књажевачких ученика, директор Милан

Живковић обећао је да ће се ово пред-

узеће већ у  наредној години мање

ослањати на општинске субвенције.

- Обећавам вам да ћемо по-

штовањем финансијске дисциплине и

квалитета услуга из године у годину по-

словати све боље и да ћемо следеће

године користити дупло мање субвен-

ција и да ће доћи време када их уопште

нећемо користити - рекао је Живковић.

Понављајући да су Спортско-

туристички ресурси измишљени за за-

пошљавање партијских кадрова, шеф

одборничке групе СПС-ПУПС Дарко

Живковић рекао је да већина запосле-

них прима плату за нерад.

- Од двадесет двоје запосле-

них, бар 10 не ради ништа. Примају

плату за одређене страначке заслуге –

казао је Дарко Живковић.

Сасвим другачијег мишљења

био је заменик председника Скупштине

Милан Здравковић.

- Сматрам да ово предузеће

оправдава свој рад. После низа година

имамо децу која по повољним ценама

могу да оду на скијање. Базен може да

ради уз нашу подршку, ако осмислимо

начин да децу одведемо тамо. Годи-

нама смо нешто затварали, време је да

нешто отворимо - нагласио је Здравко-

вић.

За председника општине Ми-

лана Ђокића нису спорна различита

мишљења о уређењу и развоју града.

Он сматра да ће о свему најбољи суд

дати грађани на изборима.

- Неко мисли да Књажевцу не

треба затворен базен, а неко да треба.

Неко мисли да нам не треба трг, а неко

да треба. Тако се формирају политике

и за то се грађани на изборима опреде-

љују. Избори су на прагу и грађани ће

рећи своје мишљење -  поручио је

Ђокић.

Простора на 41. заседању ло-

калног парламента добила је и ини-

цијатива младих да се у Књажевцу

изгради скејт парк. Одборник Саша

Станковић обавестио је Скупштину о

петицији младих за изградњу овог

парка, а директор Дирекције Младен

Радосављевић каже да ће реализације

те, иначе добре идеје, зависити од

средстава.

- Скејт парк треба да се на-

прави по важећим стандардима да би

био безбедан за децу. То подразумева

озбиљну инвестицију. Урадићемо про-

јекат који је у складу са важећим стан-

дардима, а онда ћемо видети на који

начин то можемо да реализујемо -

рекао је Радосављевић. 

На седници је формирана од-

борничка група СНС-Александар

Вучић, коју чини петоро, од укупно

девет напредњака из овог скупштин-

ског сазива.                                      

Љ.П.

МЛАДИ ЖЕЛЕ СКЕЈТ ПАРК
Одржана седница Скупштине општине Књажевац
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НЕГОТИН – И овог

14.фебруара, на дан Светог

Трифуна, оживели су крајин-

ски виногради, јер су ов-

дашњи винари и виногра-

дари настојали да испоштују

све обичаје које традиција

налаже и од свог заштит-

ника Светог Трифуна из-

моле берићетан род. Центр-

ална прослава Тривундана,

у организацији Туристичке

организације и Месне зајед-

нице Рајац, под покрови-

тељством Општине Неготин,

приређена је на Рајачким

пивницама где се славило у

друштву музичара и пес-

ника. У богатом програму на

тргу Сабора Свете Тројице

наступили су Десанка и Анђ-

ела Антић из културно-умет-

ничког друштва “Врело” из

Шаркамена, здравичар Дра-

гослав Станисављевић Пер-

синац, фрулаш Милош Ди-

нић, вокални солиста Сло-

боданка Дана Петровић и

песник Власта Младеновић,

као и оркестар “Стари звуци”

из Бора.

Манифестацији, којој

су предходили обичаји ре-

зања славског колача и оре-

зивања лозе у рајачким ви-

ноградима, присуствали су

бројни гости и представници

локалне самоуправе, са Јо-

ваном Миловановићем, пр-

едседником Општине Него-

тин на челу. Овим чином

који је служио Његово Пре-

освештенство Епископ ти-

мочки господин Иларион,

означен је почетак тог вели-

ког посла у винограду од ког

у великој мери зависи и род. 

- Локална самоуправа

ће у оквиру програма под-

ршке развоја пољопривр-

едне производње и рурал-

ног развоја субвенциони-

сати и ове године нове

засаде винове лозе, опрему

и машине потребне за про-

изводњу грожђа и вина. У

сврху промоције и развоја

већ 10 година организујемо

сајам меда и вина, у оквиру

„Мајских свечаности“, а по-

водом Дана Општине. Про-

шле године је наш Сајам

прерастао у дводневну ма-

нифестацију са више од сто-

тину излагача, од којих је

било 40 винара. Користимо

сваку прилику да предста-

вимо и промовишемо оно

што је најбоље у Неготину –

истакао је Миловановић.

Гостима и учесници-

ма програма обратила се и

Марија Лабовић, в.д. дирек-

тора Туристичке организа-

ције Србије, која је истакла

да је овај крај један од важ-

них региона на карти винске

руте Србије.

- Ми, заиста, верујемо

да ће у овај крај долазити

све више и више туриста,

зато што има потенцијала и

зато што је то јединствена

прилика да виде нешто што

на другоме месту не могу

видети – додала је Лабо-

вићева.

Обележавање Светог

Трифуна, заштитника ви-

нара и виноградара, у једин-

ственом комплексу Рајачких

пивница, прерасло је у тра-

диционалну манифестацију

која окупља велики број ви-

нара, виноградара, гостију и

љубитеља вина и музике,

који су, осим у стиховима,

могли да уживају и у нада-

леко чувеним крајинским ви-

нима. 

Свечано је било и у

манастиру Буково, светињи

с краја 13. и почетка 14.века

у којој је, такође, орезана

лоза и преливена вином, ка-

ко би повратила снагу након

зиме. Заштитника виногра-

дара Светог Трифуна про-

славили су ученици и про-

фесори Пољопривредне шк-

оле са домом ученика „Рајко

Боснић“ на Букову, једне од

најстаријих у Србији. И овде

је како традиција и обичаји

налажу обављена прва ре-

зидба чокота на економији

школе, као и чин резања

славског колача.

С.М.Ј.

ВИНАРИ ПРОСЛАВИЛИ СВЕТОГ ТРИФУНА
Централна манифестација одржана у Рајачким пивницама
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КЛАДОВО - Симболич-

ним орезивањем чокота ви-

нове лозе  у винограду Веље

Боснића  настављена је тра-

диција обичаја којим је свеш-

теник Дејан Пајић благословио

и освештао засаде винове

лозе. Бити домаћин виногра-

дарске славе у кладовском

крају велика је част и при-

знање. 

- То је породична тра-

диција коју сам наследио од

оца. Имам око 400 чокота  под

виновом лозом, а  претежно су

заступљени тамјаника, хам-

бург и ризлинг. Након орези-

вања првог чокота винове

лозе, ако то временски услови

дозволе почињу радови у ви-

нограду - објашњава Веља Бо-

снић .

Климатски услови за

винову лозу током зиме били

су повољни тако да су чокоти

добро поднели измене топлог

и хладног времена. Упркос

томе посла у винограду не не-

достаје.

- Много је сувих крајева

који морају да се орежу. Тра-

гови су видљиви и од после-

дица пепелнице тако да је не-

опходно проредити чокоте. То

подразумева и употребу за-

штиних средстава уз чију

помоћ ће се чокоти брже опо-

равити. Потребна је макси-

мална посвећеност и стручна

нега винове лозе-говори  до-

маћин Тома Гушатовић дугого-

дишњи виноградар из насеља

Подвршка .

Виноградари, винари и

воћари  свеца заштитника за-

сада  у приградском насељу

овог фебруара су организо-

вано обележили 15. пут за

редом.

- То је део традиције

јер у Костолу нема домаћин-

ства без винограда. Наше на-

сеље је препознатљиво по

чокотима винове лозе и по

вештим лађарима који одмор

после пловидбе проводе у

кругу породице уз чашицу

вина из винограда са пескови-

тих терена.Зато су виногра-

дарске свечаности  празник

свих мештана и не  могу без

вина, музике и дружења- под-

сећа Љубиша Циклушевић

председник Савета МЗ Ко-

стол.                                   М.Р.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ВОЋАРА И ВИНОГРАДАРА
Виноградарске свечаности у Костолу
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СОКОБАЊА - Општинска

управа општине Сокобања добила је

сагласност Министарства пољопри-

вреде и заштите животне средине на

програм развоја пољопривреде за

2016. годину. Према речима председ-

ника општине Сокобања , Димитрија

Лукића, ове године сагласност мини-

старства је добијена много раније

него што је предходних година то био

случај, што ће омогућити ефикаснију

реализацију програма. На наредној

седници Скупштине, која ће бити одр-

жана овог месеца, потребно је да од-

борници дају сагласност на ово-

годишњи план, након чега ће он бити

стављен на располагање пољопри-

вредним произвођачима са терито-

рије општине Сокобања. 

Овогодишњи програм има

три компоненте:  субвенције за под-

ршку пољопривредним произвођа-

чима, подршка регистрованим удру-

жењима пољопривредних произво-

ђача на територији општине и трећа

компонента се односи на санацију

пољских путева. Распоред средстава

по категоријама је такав да, пет ми-

лиона динара иде на субвенциони-

сање пољопривредне производње,

1,4 милиона динара намењено је ре-

гистрованим пољопривредним удру-

жењима на територији општине

Сокобања и три милиона је опреде-

љено за ревитализацију пољских пу-

тева на територији општине.

Када су у питању субвенције

за подршку пољопривредним про-

извођачима постоји седам категорија

које ће бити субвенционисане у ок-

виру овог програма.  Два милиона ди-

нара је опредељено за субвенцио-

нисање набавке женске телади, 1,2

милиона динара је намењено за суб-

венционисање набавке високо квали-

тетних раса оваца и коза, 400 хи-

љада динара је предвиђено за фор-

мирање воћних засада винове лозе,

исто толико за изградњу хладњаче,

300 хиљада динара опредељено је

за изградњу сушара за лековито,

ароматично и зачинско биље, 500 хи-

љада динара за набавку пчелињих

друштава и последња категорија која

се финансира у оквиру ове компо-

ненте је набавка опреме за пче-

ларство за коју је опредељено 200

хиљада динара.  

Конкурс за доделу сред-

става у оквиру овог програма биће

расписан одмах након усвајања на

седници СО и биће објављен на ло-

калним медијима и званичном сајту

локалне  управе  општине  Соко-

бања.

М.Б.

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине  Књажевац  Милан

Ђокић разговарао је у Минићеву са председницима месних зајед-

ница минићевског краја. Теме састанка биле су инфраструктура,

здравствена заштита, јавни превоз, а у разговорима су учествовали

представници Витковца, Петруше, Новог Корита, Дебелице, Ма-

њинца, Јаковца, Дреновца, Јелашнице, Кожеља, Ошљана, Ради-

чевца. 

Неповољна инфраструктура, здравствена заштита, јавни

превоз, снабдевање, неке су од тема о којима је са председницима

месних заједница  разговарао председник општине Милан Ђокић.

Они су указали на лоше путеве, лекаре који заобилазе овај крај,

нељубазност возача у јавном превозу. Предложили израду личне

карте сваког села, питали ко је народни посланик из Књажевца.

Ђокић каже да су овакви и слични сусрети корисни за обе

стране.

- Све су ово искусни људи, који дуго раде у месним зајед-

ницама и сигуран сам да ћемо у наредном периоду направити

крупне кораке за овај крај –казао је Ђокић.

Састанак је организовала месна заједница Минићево, чији

председник Славољуб Милановић очекује да ће, уз подршку ло-

калне самоуправе почети решавање неких од горућих проблема.

Председник књажевачке општине информисао је председ-

нике месних заједница о општинском програму подршке пољопри-

вреди и позвао их да предложе пројекте који ће се у њиховим

срединама финансирати из буџета за ову годину. 

Љ.П.

РАЗГОВОРИ О БУДУЋНОСТИ СЕЛА 
Одржан састанак са председницима месних заједница

ЗАХТЕВИ ДО 
КРАЈА АПРИЛА

Упис  у регистар нових  пољопривредних газдинстава 

КЛАДОВО - У Регистар пољопривредних газдинстава до сада се

уписало тридесетак  нових  власника поседа из кладовског краја.Они су

тиме испунили услов да наредне године конкуришу за новчана средства

која држава издваја за подстицај пољопривредне производње.Обнова

уписа  у Регистар пољопривредних газдинстава за 2016. годину, почиње

1. марта и траје до 30. априла, док је рок за упис нових газдинстава до

31.марта. Управи за трезор пољопривредници треба да доставе обрасце

са подацима  о тренутном стању пољопривредних култура, планираној

сетви, као и о свим променама у газдинству. 

По новој уредби подстицаји за биљну производњу  и регрес за

вештачко ђубриво износе 2000 динара по хектару, док регреса за погонско

гориво у овој години нема.

- Захтеви за   подстицаје у биљној производни  подносе се од 1.

марта до краја априла, за регрес за ђубриво  од 3. маја до 30. септембра,

а за регрес на име осигурања од 15. јуна до 31. октобра. Промене у зем-

љишном фонду могу се спровести  од 1. јула до 30. септембра .Те по-

вршине ће се рачунати  као њиве за биљну производњу и конкурисаће за

подстицајна средства у 2017. години - подсећа земљораднике Гордана

Грамић руководилац за привреду у Општинској управи Кладово.

Исплата другог  дела дуговања  регистрованим пољопривредним

газдинствима на име прошлогодишњих субвенција  биће  26. фебруара,

док ће новац за  трећи део ратари добити 25. марта, наводе из ресорног

министарства.                                                                                              М.Р.

Димитрије Лукић
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НЕГОТИН – Мештани Мале

Каменице код Неготина коначно

могу да одахну. Изливање Каме-

ничке реке, као 2014. када је причи-

нило велике проблеме житељима,

након изградње бујичне преграде и

уређења корита, ускоро ће бити

прошлост. А све захваљујући про-

јекту вредном око 10 милиона ди-

нара који преко Програма Ује-

дињених нација за развој (УНДП) и

Канцеларије за помоћ и обнову по-

плављених подручја Владе Репуб-

лике Србије, донира Влада Јапана.

- Локална самоуправа је

одмах након поплава 2014. године

почела са сагледавањем стања на

овој реци, а све у циљу санације ко-

рита. Како би проценили протицајни

профил реке и сагледали обим ра-

дова ангажовали смо геометре, а ти

подаци су нам добро дошли, јер смо

ступили у контакт са представни-

цима Програма Уједињених нација

за развој (УНДП), који су изразили

спремност да финансирају сређи-

вање корита реке и изградњу та-

ложне бране, која би спречила

наносе у село - истакао је Јован Ми-

ловановић, председник Општине

Неготин приликом обиласка радова

у овом селу.

Први човек општине Него-

тин похвалио је сарадњу са “Срби-

јаводама” и Институтом “Јарослав

Черни”, који је израдио пројекат. Ра-

дове, иначе, изводи Акционарско

друштво за водопривреду „Водопри-

вреда“ АД Пожаревац.

- Ово је леп пример да се и

поред временских прилика све

може завршити на време и у складу

са динамиком, па ће пројекат, како

је и планирано, бити завршен до 24.

фебруара – закључио је Миловано-

вић и најавио интензивније радове

на чишћењу и уређење корита и

приобаља на водотоцима другог

реда, који су у надлежности локалне

самоуправе.

Да би цео пројекат у Малој

Каменици могао да се изведе по

свим стандардима и прописима, Оп-

штинска управа је за потребе из-

градње ове бране, уредила имо-

винско-правне односе на том зем-

љишту. Радови ће, слажу се и меш-

тани, много значити и за њих и за

свеукупни развој села, јер бујица

више неће угрожавати домаћинства

поред Каменичке реке. Мештани,

истиче Јован Логофетић, председ-

ник Савета месне заједнице Мала

Каменица, очекују и да се заврше

радови у доњем току реке, све до

Дунава, чиме би корито Каменичке

реке комплетно било уређено.

С.М.Ј.

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 10 МИЛИОНА ДИНАРА
У Малој Каменици код Неготина гради се бујична преграда

ЗАЈЕЧАР - Све локалне

самоуправе , са територије Ти-

мочке крајине , морају заједнички

деловати ка надлежним репуб-

личким институцијама које се

баве водоснабдевањем, како би

кроз јединствене  пројекте био

решен вишегодишњи проблем

снабдевања  здравом пијаћом

водом појединих села  чији  меш-

тани и данас користе воду за пиће

из неадекватних бунара или са

изворишта из којих вода за пиће

није хемијски и бактериолошки

исправна,  речено је на састанку

представника Савета Борског и

Зајечарског управног округа који

је организовала регионална аген-

ција за развој источне Србије,

РАРИС.  Осим представника оба

округа, састанку су присуство-

вали и представници јавног пред-

узећа Србија воде, Дирекције за

воде као и стручњаци  института

“Јарослав Черни „ , који су , у са-

радњи са РАРИС-ом, још пре го-

дину дана  почели израду

свеобухватног пројекта који ће ре-

шити поменути проблем.

- Евидентно је да на тери-

торији Тимочке крајине има до-

вољно пијаће воде, али она није

равномерно распоређена. Знамо

да је пројекат Боговина, чија је из-

градња прве фазе већ завршена,

а тиме је Бор решио овај про-

блем, од круцијалног значаја за

цео регион, али за његов заврше-

так потребно је много пара. Међу-

тим, када се сагледају све

чињенице, на пример све је мање

становника у Тимочкој крајини,

затим потребе индустрије,за коју

знамо у каквом је стању, реалније

је правилно сагледати стање и

прерасподелом и неком врстом

умрежавања водоводних мрежа,

довести воду до крајњих потро-

шача, а то је управо и циљ овог

пројекта. Повезивањем акумула-

ције Грлиште и изворишта у Кња-

жевцу можемо постићи стабилно

снабдевање пијаћом водом пет

општина у региону – рекао је Вла-

дан Пауновић, начелник Зајечар-

ског управног одбора.

Реализацијом овог проје-

кта, спајањем  водоводних мрежа

свих општина региона у један си-

стем решио би се проблем пијаће

воде и за најудаљенија села. Ме-

ђутим, да би се пројекат реализо-

вао потребна су значајна ма-

теријална средства и ангажовање

свих локалних самоуправа.

- Довољно је само рећи

да постоје насељена места без

изграђених система за водоснаб-

девање, да људи користе некон-

тролисану воду из приватних

бунара, да се још користе аз-

бестне цеви, па је зато неопходна

ревитализација система при-

марне и секундарне мреже. Када

је реч о решавању ових про-

блема, морамо да пођемо од чи-

њенице да много тога зависи од

расположивих финансијских ср-

едстава. Свако појединачно ре-

шење кошта и по неколико

милиона евра, што су значајна

финансијска средства за сваку

локалну самоуораву у региону па

је неопходно да се ујединимо и

проблем водоснабдевања ре-

шимо – каже Мирослав Кнеже-

вић, начелник Борског управног

округа.

За завршетак водоси-

стема “Боговина” који је требало

да реши  проблем пијаће воде за

све становнике Тимочке крајине

нема пара, а хоће ли нови

пројекти то омогућити остаје да

се види.

З.М.

ПРЕРАСПОДЕЛОМ ДО ЗДРАВЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ
У Зајечару одржан састанак представника оба округа Тимочког региона о водоснабдевању

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БОРСКЕ ОПШТИНЕ СТАБИЛНО
- Снабдевање Бора здравом пијаћом водом на дуже

стазе решено је завршетком прве фазе водосистема „ Бого-
вина“,иако се град водом снабдева са четири изворишта – каже
Живорад Петровић, председник општине Бор.

- За сада само Бор финансира водосистем „Боговину“
из којег се водом снабдева и један део Бољевца. Други осни-
вачи за сада не учествују, па смо их ми позвали да одржимо
заједнички састанак и да се договоримо шта ћемо даље са овим
пројектом. Ми са изворишта “Мрљиш” воду користимо највише
до четири сата  дневно,  јер имамо довољне количине воде са
других изворишта. Тренутно радимо на студији изводљивости
за фабрику воде и фабрику отпадних вода, што нам је много
битније у овом тренутку, јер је водоснабдевање целе општине
стабилно – казао је Петровић. 
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Компанија HEINEKEN
на глобалном нивоу забеле-
жила је одличне резултате
пословања у 2015. години,
као одраз континуиране ус-
мерености ка највишем ква-
литету производа кроз инве-
стиције у људе, технологију
и стално унапређење посло-
вања. Постигнути успех био
је у складу са стратешким
усмерењем и планираним
циљевима.

У протеклој години,
HEINEKEN је глобално забе-
лежио нето профит од чак
2,048 милиона евра, раст ор-
ганског прихода од 3,5%, по-
већање обима пословања у
премиум сегменту за 3,5%,
као и увећање оперативног
профита за 6,9% органске
производње. 

Председавајући ком-
паније HEINEKEN Жан Фран-
соа ван Боксмиер (Jean -
François van Boxmeer) иста-
као је да су добри резултати
у 2015. години одраз ус-
пешно спроведене страте-
гије „Greenprint to Win“,
уникатне географске раз-
новр- сности и богатог порт-

фолија премиум брендова,
предвођених брендом HEI-
NEKEN®.

„У 2015. раст свих па-
раметара пословања под-
ржан је појачаним улагањем
у брендове, одрживим ино-
вацијама и економичним уп-
рављањем трошковима. Ис-
товремено, наставили смо

да инвестирамо у будући
развој, уласком и ширењем
на тржишта као што су Сло-
венија, Јужноафричка ре-
публика, Мјанмар, Обала
Слоноваче, Источни Тимор,
Јамајка и Малезија”, објаш-
њава ван Боксмиер. 

У објављеним резул-
татима за 2015. годину, ком-
панија HEINEKEN указује и
на раст обима стопе инова-
ција од 9,2% које су донеле
приход од 1,9 милијарди
евра. Консолидован обим
производње порастао је за
2,3% у областима Северне и
Јужне Америке, Азије и Па-
цифика и у Европи.

У 2016. HEINEKEN оч-
екује даљи раст пословања,
упркос изазовном окруже-
њу.

ДОБРИМ ПОСЛОВАЊЕМ ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ
Саопштење за медије

КЛАДОВО - Андријана Милетић (ПД "Врх") чланица

српске алпинистичке експедиције која је покорила Хималаје  и

освојила   5.663 метра висок врх  Тарпу Чули  у Непалу и Ву-

кашин Томић (КСР "Дунав") капитен јуниорске репрезентације

Србије  који је на Светском првенству у спортском риболову у

Смедереву, освојио бронзану медаљу,  најбољи су спортисти

у општини Кладово за 2015. годину у 51. анкети Спортског са-

веза.Они су добили једногласну подршку жирија који је  за

најбољи спортски колектив у тој подунавској општини изабрао

ШК " Ђердап”. Епитет тренера године понео је Данијел Попо-

вић  (КК " Ђердап"), док је за немерљив допринос у афирма-

цији рукомета  Звездан Стефановић (ЖРК "Ђердап") изабран

за највреднијег спортског радника у граду на Дунаву.

У категорији спортске наде признања су добили  Кри-

стина Првуловић из ЖРК " Ђердап" и Коста Белонић   из ка-

рате клуба "Кладово " .Фудбалски клуб " Мала Врбица 1958 "

одбранио је титулу најбоље екипе из месних заједница. Спе-

цијална плакета постхумно је додељена Владимиру Савићу

некадашњем дописнику Спортског журнала. Признања најус-

пешнијим Кладовским спортистима уручили су Стеван Рада-

ковић  и Александар Брндушојевић члан Управног одбора  и

председник Спортског савеза и др Драган Будујкић председник

општине Кладово.                                                                    М.Р.

АНДРИЈАНА И ВУКАШИН
НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ

Изабран тренер године и најбољи спортски радник

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ДРЖАВНОСТИ

Положени венци и цвеће на споменик погинулим 
српским и француским војницима 

БОР - Представници локалне самоуправе и борачких организа-

ција положили су венце и цвеће на спомен обележје погинулим српским

и француским војницима од 1912 до 1918. године, поводом обележавања

15. фебруара, Дана државности Србије и у сећање на подизање Првог

српског устанка и доношења Сретењског устава. 

- Данашњи датум је значајан за Србију из два разлога :1804 го-

дине подигнут је устанак против Турака и после 500 година ропства кре-

нуло се у ослобођење српских земаља. Други разлог је доношење првог

устава Кнежевине Србије  1835 године, који је за те прилике и тадашње

време био либералан и демократски, па је и неким великим силама у то

време сметао. Тада су постављени и темељи државе и надам се да сле-

димо тај пут, и да ће Србија бити прави узор свим европским земљама

како треба да изгледа једна држава која иде у будућност – казао је Саша

Вукадиновић, заменик председника општине Бор.

Момчило Радисављевић, председник Организације резервних

војних старешина, нагласио је да се Дан државности Србије обележава у

сећање на подизање Првог српског устанка. 

- 15 фебруара 1809 формиран је први батаљон пешадије и прва

батерија топова у Београду, и по две стајаће чете у свим тадашњим сре-

зовима, укупно око 60 хиљада војника. 1916 године формиран је Солунски

фронт након повлачења наше војске преко Албаније, извојеване су две

победе и кренула је офанзива за завршетак Првог светског рата и осло-

бођење Србије – подсетио је Радисављевић.                                         Д.К.


