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БОР - Одборници Скуп-

штине општине Бор усвојили су, на

седници одржаној прошлог петка,

предлоге одлука о ангажовању ре-

визора за обављање екстерне ре-

визије завршног рачуна буџета за

2015. годину, накнадама одборника

и чланова радних тела СО, о одре-

ђивању максималне спратности

објеката који су предмет озако-

њења на територији општине Бор,

као и о измени одлуке о организа-

цији Општинске управе. Усвојен је

и предлог одлуке о разрешењу в.д.

директора Спортског центра Алек-

сандра Димитријевића а за дирек-

тора те установе именован је

Милан Илић.

На седници се доста диску-

товало о раду сеоских месних

заједница.

- Велико је незадовољство

у селима радом месних канцела-

рија, односно њиховим затвара-

њем. У Горњану месна канцеларија

ради један дан у недељи. Зарад

суграђана који живе на селу, треба

вратити надлежност месних канце-

ларија које су имале пре годину

дана – казао је Драган Марковић,

одборник ДСС.

Љубинка Јелић, начел-

ница Општинске управе нагласила

је да је у другим општинама и гра-

довима број шефова месних канце-

ларија сведен на једног који

покрива чак 20 до 30 месних зајед-

ница.

- Ми смо у поступку рацио-

нализације и смањења броја рад-

ника у комплетном јавном сектору.

Сагледали смо обим послова и

није намера да нашим суграђанима

ускратимо било каква права али

смо на неке ствари принуђени. У

највећим месним заједницама смо

оставили организацију рада мес-

них канцеларија каква је и била,

али и због других закона, пре свега

закона о одређивању матичних

подручја који је почео да се приме-

њује од 01. јануара ове године, оба-

веза је да се обезбеди јединствена

база података  и да  свим грађа-

нима буду доступни подаци, што

значи да се матична евиденција

може водити  тамо где је то могуће

и остварити електронским путем. У

складу са тим смо и организовали

вођење матичних књига, њихово

чување и заштиту. Трудићемо се да

и даље максимално будемо на

услузи грађанима – рекла је

Јелићева.

Живорад Петровић, пред-

седник општине Бор нагласио је да

мештани сеоских месних заједница

нису оштећени, нити су им ус-

краћена права.

- Све што је ова власт обе-

ћала то је и испунила. Ништа није

ускраћено мештанима сеоских

месних заједница и још једном

ћемо размотрити да ли најудаље-

нија села треба да имају шефа

месних канцеларија. Међутим, не

може неко у тим срединама да има

посла једва до два сата недељно.

Шефови месних канцеларија иду у

сеоске месне заједнице један дан у

недељи, а ако буде потребе ићи ће

и чешће. Нико неће да уради ра-

ционализацију на уштрб квалитета

– рекао је  Петровић. 

Одборник Благоје Спасков-

ски казао је да мештани околних

села заслужују да имају сталне

представнике или секретаре.

- Све ће се уредити да они

буду у контакту са локалном само-

управом сваког дана. У претходном

периоду је пуно урађено на обнови

путне инфраструктуре, обновљени

су сви школски објекти, како у

граду, тако и селима– казао је

Спасковски.

Усвојен је и предлог ре-

шења о изменама решења о обра-

зовању Општинског штаба за

ванредне ситуације. Уместо Анђ-

елке Нешић, за начелника штаба

именован је Миодраг Марковић.

Уместо  Душана Марковић, за

члана штаба постављен је Видоје

Адамовић, а уместо Бошка Радиче-

вића именован је Бранислав

Стојадиновић за члана штаба. Раз-

решен је дужности члана и др Ми-

рослав Карабашевић, а уместо

њега је постављена  др Злата Мар-

ковић.

Одборници су усвојили и

предлог одлуке о изменама одлуке

о  додељивању искључивог права

јавним предузећима којима је осни-

вач општина Бор за обнављање

делатности пружања услуга на које

се Закон о јавним набавкама не

примењује.

- Учествовали смо на тен-

дерима прошле године и на нама је

да се потрудимо да те послове и

даље добијамо на јавним набав-

кама. Прошле године је донет про-

грам мера смањења популације

паса и мачака луталица који пред-

виђа третман са ухваћеним псима.

У међувремену се и законска регу-

латива променила тако да је ова

одлука неопходна да би се ком-

плетно реализовао програм зоо хи-

гијене – рекао је Далибор Орсова-

новић, директор ЈКП „3. октобар“.

Усвојен је и предлог Про-

грама мера подршке за спрово-

ђење пољопривредне политике и

политике руралног развоја за под-

ручје територије општине Бор у

2016. години, као и Програм развоја

спорта за период 2015-2018. го-

дине.

На седници је усвојен и

локални акциони план запошља-

вања. 

- Тренутна ситуација у

граду је алармантна. Из материјала

можемо видети да је сваки трећи

радно способан грађанин на Бироу

за запошљавање и да од 30 одсто

незапослених 60 одсто чине жене.

Млади партиципирају са једном

трећином а преко 70 одсто имамо

незапослене инвалиде, припад-

нике ромске популације, самохране

родитеље. Очекује се још отпуш-

тања радника и мислим да је ситуа-

ција доста тешка. Могу да по-

хвалим групу која је изнела кон-

кретне чињенице о стању незапос-

лености у њиховој стратегији за

побољшање као и приоритете у

2016. али  мислим да нас тек оче-

кују тешки тренуци-казао је др

Предраг Балашевић, одборник. 

Председник општине Жи-

ворад Петровић је казао да су

представници власти у Бору у стал-

ним контактима са потенцијалним

инвеститорима.

- Ако је неко тражио нова

радна места онда је то  ова ло-

кална самоуправа. Нажалост ми

нисмо најатрактивније место за ин-

веститоре. Даћемо локације и по-

тпуно уређене терене са инфр-

аструктуром, и радимо упорно на

томе да инвеститори дођу и за-

почну посао у Бору – тврди Петро-

вић.

На седници је, између

осталог, усвојен и предлог одлуке о

спровођењу јавног конкурса за

именовање директора ЈКП“Водо-

вод“ и “Топлана“, Јавног предузећа

за стамбене услуге “Бор“, и ЈП

“Зоолошки врт“.                          Д.К.

ИЗМЕНЕ У ОПШТИНСКОМ ШТАБУ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одржана седница Скупштине општине Бор

Живорад Петровић
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НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин на

својој 23. редовној седници ус-

војили су Декларацију „Ми не же-

лимо ГМО на нашој територији“.

Тиме је општина Неготин прогла-

шена за територију на којој се

неће производити, гајити ни про-

давати генетски модификовани

организми, нити производи од

ГМО. Ову деклара- цију у Србији,

од Чачка који ју је први усвојио

2013. до тренутно последњег у

низу Неготина, усвојиле су 131

општина и градови.

На последњој седници

неготинског парламента најви-ше

полемике одборника изазвала је

Одлука о усвајању Локалног ак-

ционог плана запошљавања за

ову годину којом се предвиђа фи-

нансирање ме- ра активне поли-

тике запошљавања кроз субве-

нционисање самозапошљавања

и програм стручне праксе. Ову

одлуку је жестоко критиковала

опозиција аргументима о кон-

стантно високом броју незапос-

лених и гашењу бројних радњи и

предузећа. Ипак, већином гла-

сова одборници су усвојили ову

одлуку по којој ће општина Него-

тин издвојити два милиона ди-

нара за шест субвенција од по

160.000 динара за програм само-

запошљавања и 19 субвенција за

програм стручне праксе код при-

ватног послодавца, где су према

нивоу образовања месечне надо-

кнаде  од 12.000 до 16.000 ди-

нара.

- То је најболнија тачка

Републике Србије, у свим општи-

нама у Србији где је привредна

ситуација лоша и ми чинимо на-

поре да се то побољша. Да би се

то побољшало неопходне су ин-

вестиције и то је највише иза-

звало полемике шта и како треба

урадити, шта није урађено у

предходном периоду. Сви смо

свесни којим редоследом то

треба спровести, а то су радови

на инфраструктури, првенствено

путној и железничкој мрежи,

затим индустријска зона која је

потребно да се као пожељно

место за инвестиције заврши.

Већ дуже време на овом про-

стору послује фирма “Еликсир”

која сваке године повећава обим

производње и број запослених на

нашој територији. Друго, оче-

кујемо да се реализује и ветро

парк, на коме се ради дужи низ

година. Издата је грађевинска

дозвола, очекујемо да се реше и

проблеми око уговора за повлаш-

ћене произвођаче електричне

енергије у ресорном министа-

рству и то ће бити значајна инве-

стиција за нашу општину –

истакао је Јован Миловановић,

председник Општине Неготин.

Одборници су већином

гласова усвојили Одлуку о над-

зору над радом јавних предузећа

која обављају комуналну делат-

ност на територији наше оп-

штине. 

- Ја сам иницијатор те од-

луке јер смо сви свесни да рад

комуналног предузећа мора да

буде бољи и у комуникацији са

грађанима који имају притужбе и

жалбе, а исто тако и на оствари-

вању уговорних обавеза. Ми смо

као општина Неготин склопили

уговор о извођењу послова на

одржавању приобаља што је у

складу са Законом о комуналној

делатности и то је урађено про-

шле године. Јесте да је то ура-

ђено у другој половини године, и

да је обим средстава био 10 ми-

лиона, али до реализације у пла-

нираном обиму није дошло и

поред тога што су били повољни

временски услови. Зато сам

сматрао да морамо да нађемо

механизам како би овим путем

контролисали и једним обликом

притиска, првенствено на мена-

џмент, а онда и на остале струк-

туре, допринели њиховом бо-

љем раду – рекао је Миловано-

вић.

На 23.седници локалног

парламента, којој је присуство-

вало 40 од укупно 45 одборника,

усвојен је и Извештај о кориш-

ћењу средстава остварених по

основу накнаде из члана 4. Од-

луке о отварању буџетског фонда

за заштиту животне средине Оп-

штине Неготин, Одлука о изме-

нама и допунама Одлуке о

пијацама на територији општине

Неготин, одлуке о расписивању

огласа и јавном надметању за от-

уђење грађевинског земљишта у

јавној својини општине Неготин,

као и друге одлуке и решења од

значаја за рад локалне само-

управе.

С.М.Ј.

НЕГОТИН ПРОТИВ ГМО
Одржана  седница Скупштине општине Неготин

МАЈДАНПЕК - Општинско

веће у Мајданпеку усвојило је

Нацрт решења о давању сагласно-

сти на правилнике о систематиза-

цији радних места одређених

јавних служби чији је оснивач оп-

штина, као и Предлог решења о да-

вању сагласности на Правилник о

унутрашњем уређењу и системати-

зацији радних места у Општинској

управи. Усвојена је и дуго очеки-

вана, Одлука о утврђивању текста

и објављивању конкурса за доделу

ученичких и студентских стипендија

за школску 2015/2016 годину. 

Општинско веће усвојило

је Нацрт решења о давању саглас-

ности на правилнике о системати-

зацији радних места одређених

јавних служби чији је оснивач оп-

штина, констатујући ситуацију без

запослених у ЈКП “Комуналац”, ут-

врђујући Нацрт решења за Музеј у

Мајданпеку, а прихватајући за

Предшколску установу “Марија

Мунћан” те Јавно предузеће за гра-

ђевинско земљиште и путеве уз

констатацију да је предвиђени број

усклађен са одлуком о максимал-

ном броју запослених на неодре-

ђено време. Уз исту констатацију

усвојен је и Предлог решења о да-

вању сагласности на Правилник о

унутрашњем уређењу и системати-

зацији радних места у Општинској

управи. Ту је за 60 радних места

предвиђено 94 извршилаца, па та-

кође нема вишкова међу запосле-

нима и постављеним лицима.

Усвојена је и Одлука о утврђивању

текста и објављивању конкурса за

доделу ученичких и студентских

стипендија за школску 2015/2016

годину за које заинтересовани могу

конкурисати до 10 марта. Услов је,

поред осталог, да нису корисници

стипендија или кредита који се ис-

плаћују из буџета Републике Ср-

бије, а додељује се по једна сти-

пендија за изузетно надарене уче-

нике и студенте, четири стипендије

за одличне ученике, 17 стипендија

за одличне студенте и по једна сти-

пендија за ученике и студенте из

осетљивих друштвених група. Ме-

сечни износи се крећу од 8.669 до

15.171 динара, за период до 1.феб-

руара, односно од 8.800 до 15.400

динара, од фебруара до јуна.

Овом је приликом усвојен и

Нацрт одлуке о доношењу Плана

детаљне регулације за изградњу

канализационе мреже у селу Голу-

биње.

Како се чуло овом прили-

ком, до одржавање седнице оп-

штинског парламента, биће одр-

жана још најмање  једна, а можда

и две седнице општинског већа.                                                           

С.В.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ
Одржана  седница Општинског већа
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БОР, КЊАЖЕВАЦ - Под

слоганом "Где још нисте били?" од 18.

до 21. фебруара 2016, у шест излож-

бених хала на Београдском сајму

одржан је овогодишњи 38. Међуна-

родни сајам туризма, највећа  тури-

стичка манифестација у земљи и

југоисточној Европи. 

Под окриљем Сајма туризма

одржани су и Сајам угоститељске

опреме – HORECA, Међународни

сајам вина  –  BEOWINE и Сајам  Су-

венири Србије.

Земља партнер овогодиш-

њег Сајма туризма је Словенија.

Више од 1100 излагача из 53

земље “изнело “ је пред посетиоце

понуду и аранжмане за предстојећу

туристичку сезону. Туристичку понуду

представиле су најзначајније тури-

стичке организације, агенције, туро-

ператори, хотели, планински центри,

бање, језера, градови, регије и земље

са свих континената.

Сајам је отворио премијер

Србије Александар Вучић, рекавши

том приликом, да је Србија  земља у

којој људи из целог света увек буду

дочекани као најбољи гости и не

прави се разлика између истока, за-

пада севера, Русије и Америке.

- Србија ће ове године уло-

жити у Дунав десет милиона евра,

како бисмо уредили комплетну ин-

фраструктуру и уврстили га у оно што

зовемо регионалним туризмом -

најавио је премијер. 

Првог дана, након отварања

Сајма,  штанд борске Туристичке ор-

ганизације посетио је  Живорад Пет-

ровић, председник општине Бор, који

је представницима медија говорио о

потенцијалима и плановима за развој

и унапређење туристичке привреде,

другом по потенцијалу развојном

полу борске локалне заједнице. 

Посетиоци и представници

медија имали су прилику да се у хали

4 Београдског сајма, на штанду Тури-

стичке организације “Бор” путем ката-

лога, ценовника, видео материјала, а

понајвише у директном контакту са

борским туристичким посленицима,

упознају са борском, актуелном, али

и туристичком понудом за пред-

стојећу туристичку сезону.

На Међународном сајму ту-

ризма учествовала је и Туристичка

организација општине Књажевац.

Током трајања сајма, Књажевац је

представио потенцијале за развој ак-

тивног, ловног, бањског и планинског

туризма. Ипак, акценат је ове године

био на представљању сеоског ту-

ризма, све развијенијег у подножју

Старе планине. 

Слоган овогодишњег Сајма

туризма ''Где још нисте били'', као да

је измишљен за књажевачки крај, који

је годинама скрајнут, тек са развојем

Старе планине постао видљив тури-

стима Србије и југоисточне Европе.

Туристичка организација општине

Књажевац, презентујући и ловни и

бањски и спортски, ове године, опре-

делила се за посебну презентацију

сеоског туризма, каже директор

Бобан Марковић.

- У задњих годину дана

имамо енормно повећање смеш-

тајних капацитета на Старој планини.

Од 320, ове године имамо чак 550 ле-

жајева. Очигледно је да је приватни

капитал препознао свој интерес.

Штампали смо и брошуру, у којој се

налазе све смештајне јединице на

Старој планини - рекао је Марковић.

На сајамском штанду,  пред-

ставило се неколико сеоских дома-

ћинстава, за које је, поред смештајних

капацитета, карактеристична и про-

изводња  здраве хране. 

Квалитету туристичке по-

нуде Старе планине доприносе и до-

маћинства, туристичке агенције,

превозници и образовне установе,

окупљени у Туристичком кластеру

југосточне Србије ''Стара планина'',

који је на Сајму имао посебан штанд.

- Туристички кластер ''Стара

планина'' основан је 2010. године,

како би унапредио квалитет тури-

стичке понуде југоисточне Србије, у

циљу привлачења домаћих и страних

гостију -  каже Славиша Ранђеловић.

Изванредни природни и кул-

турно-историјски потенцијали Кња-

жевца треба да буду претворени у

туристички производ, у складу са

оним што је туристичка тражња, каже

др Бранко Красојевић, директор аген-

ције ''Саветник у туризму'', који, у са-

радњи са нашом туристичком ор-

ганизацијом, ради на изради страте-

гије развоја туризма општине Књаже-

вац.

- Осим Старе планине, која

је један од најзначајних ресурса и ве-

лики потенцијал, врло је важна Ба-

њица. Али, посебно треба истакнути

нематеријалну културну баштину, која

је толико заступљена, да локално

становништво није свесно њене вред-

ности и богатства и као да се стиди да

то стави у функцију развоја туризма -

прича Красојевић.             Б. С. – Љ.П.

ГДЕ ЈОШ НИСТЕ БИЛИ
Међународни сајам туризма 2016.

И МАЈДАНПЕК НА САЈМУ ТУРИЗМА
На међународном Сајму туризма у Београду,  своју

понуду представили су и туристички посленици општине
Мајданпек. Заједнички штанд и лепу прилику да прикажу
потенцијале своје средине искористили су представници
Туристичке организације општине, Центра за посетиоце
Лепенски вир и Националног парка Ђердап. Резултати за-
паженог сајамског наступа где су се после дужег времена
ова три субјекта представили компактно, као дестинација,
очекују се кроз посету.



5РЕПОРТАЖАБРОЈ 180

НЕГОТИН – Под њеним

рукама накит добија другу димен-

зију. Неготинка Љиљана Бор-

дејевић своје несвакидашње ко-

маде неизоставног аксесоара за

сваку даму од стила прави од –

рајсфешлуса. Метални или пла-

стични, разних боја, комбиновани

са кристалима и стакленим пер-

лама, под рукама ове вредне Него-

тинке настало је на стотине и

стотине огрлица, наруквица, минђ-

уша, брошева, шнала, рајфова, па

и рајфова који могу да се носе и

као трака за косу и као огрлица. А

све је, као и што обично бива, по-

чело посве случајно, 2012. године.

Љиљана је накит, који је у међу-

времену стигао и до САД, Канаде,

Аустралије, па чак и Јужноафричке

републике, почела да смишља и

прави у тренуцима када је остала

без оца, али и без посла.

- Прво сам израђивала

корпице од папира, а затим сам

трагајући за новим идејама, са

жељом да то, наравно, нико други

не ради, почела да израђујем накит

од рајсфешлуса. У међувремену

сам усавршавала процес, па сада

једну компликованију огрлицу могу

да урадим за два до три сата –при-

поведа Љиљана која је 2013. отво-

рила и страницу на Фејсбуку под

називом “Љики шлус”.

Сам процес израде накита,

објашњава Љиљана, није нешто

што се ради на брзину. Овакав

посао захтева концентрацију, ве-

лико стрпљење и маштовитост. Од

прве идеје до коначне израде на-

кита некад прође и по пар дана,

али кад седне да ради, у стању је

да са материјалима и пиштољем

за пластику проведе непрекидно и

по пар сати.

- Прво на комаду памучне

тканине пиштољем за пластику за-

лепим саму форму накита, цвет,

симетрични, асиметрични облик,

већ како сам га замислила, затим

ушивам перлице, па на крају све то

обложим кожом да на телу особе

која га носи не остану трагови –

каже Љиљана.

Иако је у почетку репрома-

теријал набављала по радњама и

на бувљаку у Неготину, што је

често поскупљивало процес из-

раде, сада се снабдева искључиво

у позамантеријама у Нишу и Бео-

граду. Овај посао, вели она, ради

зато што га воли, а не из рачуна,

јер цена њеног накита, често от-

плати тек репроматеријал и доноси

скроман профит.

-Почело је као жеља да

“убијем” време, а сада је потреба

да овим нахраним душу. Из  те

пуке жеље да утрошим тај вишак

енергије и испуним своје време и

потребе настали су ови комади за

који ме многи питају одакле идеје.

А идеје су ми свуда око мене. Ин-

спирација су ми и моја деца, ћерка

која понесе сваки комад накита и

син коме се све то допада – каже

Бордејевићева.

Њен накит су видели и по-

сетиоци београдске „Октобарске

моде за понети” и одушевили се

њиме. У плану јој је да на сличним

креативним радионицама и сајмо-

вима радо представи оно чиме се

бави, али јој је засад препорука

најбоља реклама.

-Све могу да направим од

рајсфешлуса. Признајем да су ми

најтеже минђуше, јер морају бити

идентичне, а некако више нагињем

уникатима. Мада, морам да при-

знам, није ми се десило да не буду

исте – каже Љиљана која верује да

су се она и њена уметност срећно

пронашле и да ће још годинама

бити заједно.                         С.М.Ј.

УНИКАТ КОЈИ ДУШУ ХРАНИ
Неготинка Љиљана Бордејевић од рајсфешлуса прави несвакидашњи накит
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СОКО БАЊА - Удружење

грађана ”Сретење” из Пожеге

спроводи пројекат “Програмско-

конкурсно финансирање месних

заједница” у општини Сокобања.

Тим поводом, протекле недеље

су представници овог удружења,

одржали састанак на коме су

поред представника локалне са-

моуправе присуствовали и пред-

ставници месних заједница на

територији општине Сокобања.

Идеја овог пројекта је да при-

преми месне заједнице на оно

што их очекује, а везано је за

нови начин финансирања месних

заједница. Оно што је разлика у

односу на раније године је то да

ће се месне заједнице финанси-

рати по расписаном конкурсу

јединица локалне самоуправе.

Месне заједнице биће у обавези

да поднесу пријаве својих про-

јеката који ће садржати активно-

сти које месна заједница жели да

реализује на својој територији.

Улога општине је да те пројекте

оцени према унапред познатим и

јавним критеријумима, да их ран-

гира и у складу са средствима

предвиђеним за активности мес-

них заједница, финансира одре-

ђени број пројеката који на том

конкурсу буду оцењени као

најбољи. 

- Ми смо у општини По-

жега 2012. године усвојили про-

цедуру за програмско-конкурсно

финансирање месних заједница,

у 2013. и 2014. години смо радили

развојно планирање, и за 25

одсто месних заједница на тери-

торији општине Пожега урадили

стратешке планове. Тада смо од-

лучили да изађемо из оквира

наше општине и Златиборског

округа - каже председница удру-

жења “Сретење” из Пожеге Зде-

нка Ковачевић. 

Пројекат подразумева сет

докумената који садрже про-

цедуре за овакав начин финанси-

рања месних заједница у складу

са Законом о буџетском систему

који је ступио на снагу 2015. го-

дине. 

Ово је први у низу саста-

нака на коме су изложени про-

блеми и потребе МЗ а већ на

наредном састанку који це бити

одржан почетком марта биће

формирана радна група која ће

имати задатак да анализира до-

кумента за процедуру новог на-

чина финансирања месних заје-

дница.                                     М.Б.

ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Састанку присуствовали представници локалне самоуправе и месних заједница

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је меморандум о

сарадњи са Удружењем грађана ''Сретење'' из Пожеге, којим се предвиђа

заједнички рад на усвајању конкурсно-програмског финансирања месних

заједница. 

У сарадњи са Удружењем грађана ''Сретење'' из Пожеге, општина

Књажевац почела је припреме за програмско, односно конкурсно финан-

сирање месних заједница. Закон о буџетском систему увео је програмско

финансирање корисника, а транспарентност јавних финансија додатно

може да се обезбеди и уколико се месним заједницама средства додељују

путем конкурса, објашњава председница ''Сретења'' Зденка Ковачевић.

- На крају 2012. године сви одборници у Скупштини општине По-

жега гласали су за усвајање сета докумената за програмско/конкурсно фи-

нансирање месних заједница и по први пут у Србији расписан је конкурс

за такав начин финансирања. Радили смо на развојном планирању у МЗ,

донели стратешке планове и ове године, сва средства намењена МЗ ићи

ће на такво финансирање -наводи Ковачевићева пример добре праксе. 

Ово је један од начина да новац оде за оне пројекте за које се

сами становници месних заједница определе, каже заменица председника

општине Љубица Николић.

- Програмско буџетирање већ више од годину дана на снази је у

свим областима финансирања. До сада није било системског решења за

месне заједнице и ово је један од начина да се на самом ''изворишту'' чује

који су проблеми, јер људи тамо где живе најбоље могу да дефинишу шта

им треба - рекла је Николићка.

Како се чуло на првом радном састанку у општини, увођењем

оваквог начина финансирања, месне заједнице ће почети да свеобухват-

није сагледавају проблеме у својим срединама и да их плански решавају.                                

Љ.П.

И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОНКУРС 
Потписан меморандум о сарадњи са УГ ''Сретење'' 

ТОПЛЕ УЧИОНИЦЕ И КВАЛИТЕТНИ
СЕОСКИ ВОДОВОДИ 

У Бољевцу почела реализација пројеката средствима ГИЗ 

БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац је прошле године као награду за

најуспешнију наплату пореза на имовину, од Швајцарске развојне агенције

и ГИЗ-а, добила 330 хиљада евра. Овим новцем се гради сеоски водовод

у селу Боговина, истоименом рударском насељу, делу Подгорца и Лукову.

Део средстава из наградног фонда намењен је реконструкцији грејања у

основној и средњој школи и спортској хали. 

Радови на реализацији оба пројекта у Бољевцу су у току. 

- Одлучили смо да на овај начин значајно побољшамо грејање

наших школа, и спортског објекта, који се осим за наставу физичког васпи-

тања, користи и за спортска такмичења и тренинге наших клубова, истиче

Небојша Марјановић, председник Општине. - Посебно је било проблема

са грејањем у Основној школи “9.српска бригада”, а уградњом квалитетних

котлова и нове инсталације, учионице у школама ће бити топлије. 

Паралелно са овим радовима, започети су и радови на изградњи

водоводне мреже у Боговини, укупне дужине четири и по километара, тако

да ће око две хиљаде житеља овог села , истоименог рударског насеља и

дела Подгорца, имати сигурно и квалитетно снабдевање пијаћом водом.

До сада су житељи ових насеља, током летњих месеци често били без

воде, а многа домаћинства су каптирала околне изворе, како би обезбе-

дили воду у најкритичнијем периоду године.  Нова водоводна траса спојиће

домаћинства са ''Регионалним водосистемом Боговина'' одакле се водом

снабдева и Бор. На овај начин биће растерећен и постојећи бољевачки

градски водовод.  Осим ових насеља, нови водовод ће добити и житељи

Лукова, где такође током летњих месеци нема довољно воде.                Ј. Г.
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БОР - По традицији, и ове

године  проглашени су најбољи

спортисти, клубови и друштва као

и спортски радници  који су током

2015. године постигли  најзапаже-

није  резултате . Најбоља спор-

тискиња је Бобана Величковић из

стрељачког клуба  “ Бор 030”, која

је прошле године оверила визу за

Олимпијске игре, а најбољи спор-

тиста Никола Милановић из боди

билдинг клуба “ Партизан” Бор.

Прво место за најуспешнији клуб

припало је женском јуниорском

рукометном клубу “ Бор”, за најус-

пешнијег тренера проглашен је

Бобан Марковић из стрељачког

клуба “ Бор 030”, а за друштвено

спортског радника године Драган

Петковић, из Кошаркашког савеза

општине Бор. Најуспешнија спо-

ртска организација , у области

масовне  физичке  културе, школ-

ског и инвалидског спорта је Клуб

за спорт и рекреацију инвалида “

Бор “. Иако најмлађи, свакако за-

служују да буду поменути као

најперспективнији млади спорти-

сти борске општине а то су :

Страхиња Алексић (ОРК Бор),

код дечака, а код девојчица Кри-

стина Туцић, чланица карате клу-

ба “ Тигар”. 

Захвалницу за дугого-

дишњу сарадњу и помоћ развоју

спорта у борској општини добили

су и борски недељник “ Проблем”,

затим Јавна установа “Спортски

центар”, Телевизија Бор, Телеви-

зија Сезам, Установа за децу  “

Бамби”, Фани Љубеновић и Жак-

лина Станојевић.            

Поздрављајући све при-

сутне, заменик председника  Оп-

штине Бор , Саша Вукадиновић је

рекао да ће локална самоуправа

И надаље подржати рад успеш-

них борских спортиста.

- Општина Бор итекако

зна да препозна успешне младе

људе, и то из разних области, у

овом случају реч је спортистима.

Са задовољством  могу да кажем

да је усвојена стратегија развоја

спорта која ће омогућити да се

млади спортисти развијају у пра-

вом смеру и буду успешни.  Ло-

кална самоуправа за развој спо-

рта издваја значајна средства и

она ће бити усмерена на то где

буду најпотребнија, за развој

спортских клубова, за напредак

деце која тренирају, али сигурно

неће бити усмерена тамо где

појединци стављају свој лични

интерес  испред спортских клу-

бова и организација очекујући да

за то добију новац. Мислим да

ћемо радом Спортског савеза

унапредити укупан развој спорта

у Бору – казао је Вукадиновић,

пожелевши свим спортистима и

спортским радницима још боље

резултате у  овој години, чести-

тавши им на добијеним призна-

њима и похвалницама. Захва-

лнице за изузетну дугогодишњу

активност – животно дело у обла-

сти спорта добили су: Душан

Накић, Стеван Јевтовић И Раде

Стојановић, а постхумно , захвал-

нице су додељене   Бајрами Аб-

дули  И Миодрагу Првуловићу

З.М.

НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ БОБАНА 
ВЕЛИЧКОВИЋ И НИКОЛА МИЛАНОВИЋ

Додељена признања најбољима  у спорту у 2015.години у борској општини

КЛАДОВО - Да се у  кладовском крају по вину  познају бројни домаћини

уверили смо се и  на седмој "Вечери вина и мерака". Реч је о традиционалној  ма-

нифестацији  организованој   у част виноградара , винове лозе ,  али и љубитеља

добре капљице који нису остали ускраћени за опојни мирис и укус вина . Задо-

вољни су и  и вредни домаћини  јер су претходне  године климатски услови  пого-

довали  виновој лози , која се од памтивека узгаја у том крају као  део породичне

традиције.

- За сваког виноградара  највеће задовољство је квалитетна нега винове

лозе јер је то предуслов за добро вино.Више од пола века дружим се са чокотима

јер је то део породичне традиције . Зрно је било доброг квалитета са максималним

процентима садржаја шећера, а то одразило на  квалитет вина - говори Димитрије

Брзаковић  из Велике Врбице.

За сваког виноградара највеће задовољство у гајењу винове лозе је њен

крајњи производ, а Кладовско виногорје од давнина је познато по чувеним кључ-

ким винима. Допринос томе даје и нега винове лозе.

- Повољни климатски услови током зиме  нису оставили  траг на виновој

лози, јер је релативно топло време  погодовало чокотима. Уз правилну примену

мера које захтева лоза у таквом стању неће бити последица тако да се на јесен

можемо надати добром вину-уверава Миодраг Шћојић искусни стручњак из

кључке Винарије "Душа " у чијем подруму   се од италијанског ризлинга   производи

на далеко чувено бело вино "Душа Дунава", апсолутни шампион на изложби вина

у Неготину и носилац бронзане медаље на Међународном сајму вина у Београду.

На вечери вина и мерака није изостала  дегустација најбољих вина из

подрума овдашњих домаћина.                                                                               М.Р.

ВЕЧЕ ВИНА И МЕРАКА
Одржана манифестација у част виноградара

ЂОРЂЕ ДАВИД  ЗВАНИЧНИ ПРОМОТЕР
ТО Бољевац представила програм ''Културног лета'' 

БОЉЕВАЦ - У оквиру програма рада за ову годину,

Туристичка организација Бољевац представила је програме

који ће бити реализовани у летњим месецима, а званични

промотер ''Културног лета'' је рок музичар Ђорђе Давид. 

- Мој основни мотив да будем промотер јесте неоправ-

дано запостављање одређених делова Србије и омладине

која тамо живи и која је гладна правих и квалитетних ствари,

до којих је тешко доћи. Такође, одређена министарства имају

предвиђене финансије за такву врсту садржаја, да се култу-

ролошка понуда приближи младима. Ово је пионирски зада-

так, а велика жеља и енергија коју ћемо уложити, гарантују

да ће Бољевац ове године имати богато културно лето – каже

Давид. 

Према најавама Александре Благојевић, вд.  дирек-

торке ТО Бољевац, ''Културно лето'' ће почети 9. јуна фести-

валом  ''Црноречке у песми и игри'', и трајаће до септембра,

када Бољевац обележава Дан општине.                            Ј. Г.

Никола Милановић добија наградау
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