
****БРОЈ 181 04.03.2016.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

РВС “БОГОВИНА“ БУДУЋНОСТ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Живорад Петровић, 
председник општине Бор

НАЈПОВОЉНИЈА 
ПОРОДИЧНА 
КУПОВИНА

СТРАНА  3

СТРАНА 4

„Приручник за деловање

Савета за безбедност у

градовима и општинама“

СЕОСКИ ТУРИЗАМ 
РАЗВОЈНА ШАНСА

ОПШТИНЕ БОР
СТРАНА 2

У ски центру Стара планина

МИЛИОНИТА
ВОЖЊА

ГОНДОЛОМ
СТРАНА 8

У Зајечару представљен

СТРАНА  3



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

ИНТЕРВЈУ2 БРОЈ 181

Како сте задовољни про-
теклом 2015. годином, у погледу
инвестиција и инфраструктурних
радова?

- Увек може боље али смо
презадовољни јер је урађено пуно
ствари, а неке од њих нису биле за-
вршене у последњих 20 година. Ура-
ђен је Старобањски и Нови злотски
пут, саобраћајница која спаја село
Луку са магистралом према Мајдан-
пеку, улица „3. октобар“, у сваком
месту су асфлатиране две до три
улице. Уређене су све сеоске и град-
ске школе где је рађена замена
кровне конструкције, столарије, тер-
моизолација и обнова фасада.
Остала је само школа у Слатини, и то
ћемо урадити ове године. Заменили
смо котлове у Брестовцу, сад ме-
њамо котао у Злоту који ће да греје и
школу и дом. Завршена је изградња
три сеоска водовода у Луки, злотском
реону Манастириште, и  у Шарба-
новцу, који није био завршен 20 го-
дина. Око 100 милиона динара је
уложено само на радовима у Злоту,
а око 70 милиона динара кошта пут
Бор-Злот. Пуно тога је урађено а на-
ставићемо са радовима и ове године.

Шта је у плану за ову го-
дину?

- Већ у априлу имаћемо ре-
баланс буџета, како  би предвидели
средства за пут у Горњану, јер није
био добар предмер и предрачун који
се односио на пет уместо четири ме-
тара пута, колико треба бити ура-
ђено.  Завршавамо трећу траку на
улазу у Бор и радимо пут Горњане -
Рудна глава, јако значајан за станов-
нике тог краја. Крећемо и са радо-
вима на изградњи водовода у Го-
рњану, реч је о првој фази, а у Бре-
стовцу радимо замену столарије,
термоизолацију, котао је већ заме-
њен и уграђен је нови.

Рад „Топлане“ оптерећују
нагомилана дуговања, а са про-
блемима се суочавају и друга ја-
вна предузећа. Шта је решење за
јавни сектор у Бору? 

- У свим градовима има про-
блема у јавном сектору, па тако и у
Бору. Међутим, најважније је да те
проблеме нису осетили грађани.
Грејање је ове зиме било веома
добро. Ради се на томе да „Топлана“
исплати обавезе за угаљ до почетка
наредне грејне сезоне, јер смо у ок-
тобру имали више од 300 милона дуга
за енергенте.  Највећи проблем је са
дуговањима за електричну енергију,
која су преко 800 милиона динара. Ло-
кална самоуправа је помогла „То-
плану“, како би се деблокирао рачун.
То је дуг који се стварао годинама.
Преко 360 милиона динара су дуго-
вања за угаљ из Колубаре који се узи-

мао до 2010 године а ништа није
плаћено.  Ступили смо у контакт са
надлежним министарствима да ви-
димо на који начин може да се реши
питање огромних дуговања за струју,
јер  блокада „Топлане“ није решење.
Најбоље пролазе они који су напра-
вили тај дуг. Ми смо понудили  удео
капитала, али без помоћи државе  то
сами не можемо да решимо. И „Водо-
вод“   има проблема са дуговањима за
електричну енергију, али су успели да
ураде репрограм и нису у блокади.
Остала јавна предузећа раде, и ми
настојимо  да послове усмеримо ка
њима, јер је несхватљиво  да атмо-
сферску канализацију у граду ради
неко приватно предузеће а не „Водо-
вод“ коме је то делатност. Осим тога,
ефекта има и штедња за коју смо се
залагали и која даје резултате.

Акценат је и на јачању пр-
иватног сектора. Има ли у најави
нових инвеститора који би желели
да уложе свој капитал у Бору ?

- Обавио сам разговоре са
Словенцима, Ирачанима, Русима
који желе да раде у Бору али то још
није издефинисано до краја. Морамо
да схватимо да нисмо најатрактив-
није место за улагање, па ништа и не
може да се реши брзо, али то не
значи да одустајемо од довођење
нових инвеститора. Напротив, то је
приоритет. „Фрипорт“ је због пада
цене бакра мало успорио истражи-
вања али сигурно ће на овим просто-
рима да отвори рудник. У истра-
живањима учествује сада и „Рио
Тинто“, али ништа не може бити го-
тово преко ноћи. Спремни смо да по-
тенцијалним инвеститорима понуди-
мо најповољније услове да би за-
почели бизнис у Бору, и на томе ћемо
радити и у будућем периоду. 

Шта је у плану када је реч
о развоју туризма?

- Сматрам да је развој сеос-
ког туризма развојна шанса општине

Бор. Село Горњане је изванредан ту-
ристички потенцијал, и  чињеница је
да може добро да се живи од сеоског
туризма, али мислим да људи то још
увек  не препознају у правом смислу.
Желимо да помогнемо домаћинства
и развијемо сеоски туризам, јер наша
околна села имају потенцијал. Имамо
изванредан сир, још пре Првог свет-
ског рата смо извозили сир из Злота
у Европу. Значи ,имамо производ и
потребно је да га брендирамо. Није
проблем у новцу већ у идејама. 

Недавно сте одржали са-
станак са председницима општина
у Тимочкој крајини. Шта је догово-
рено ?

- Разговарали смо о РВС
„Боговина“ јер је била опасност да
оснивачи изађу из ове приче, да
остану само општине Бор и Боље-
вац. Договор је да су за овај пројекат
поред Бора и Бољевца заинтересо-
ване и општине Књажевац, Неготин
и град Зајечар.  Другачије је када де-
лујемо удруженим снагама и онда
можемо и код надлежних министар-
става да тражимо подршку за другу
фазу овог пројекта. Осим тога, разго-
варали смо и на тему пољопривре-
дне задруге. Општине Бор, Бољевац,
Неготин и град Зајечар  заинтересо-
вани су за оснивање организације
попут задруге која би са једне стране
пољопривредним  произвођачима
обезбедила репроматеријал, сточни
фонд, по најефтинијој цени на тржи-
шту, а са друге стране би вршила
откуп тих производа. Центар такве
задруге био би у Бољевцу. Важно је
да за  регион имамо централну за-
другу која ће помоћи пољоприврен-
дицима у Борском и Зајечарском
округу. Већ има заинтересованих, а
то су Руси који су хтели да откупе
месо и воће али траже одређену  ко-
личину тих производа.  Наши људи
су вредни  али тешко пласирају своје
производе на тржиште.  Идеја је да

оживимо село, развијемо пољопри-
вреду и омогућимо породицама усло-
ве за рад и живот на селу. Тако би ос-
лободили радна места и у РТБ  и у
јавним предузећима.

На недавно одржаној сед-
ници СО Бор се доста полемисало
о раду сеоских месних заједница.

- Реч је о томе да председ-
ници месних канцеларија у већини
села  имају посла за два до три сата
недељно. Договор је да сваког дана
одлазе наши људи и буду присутни у
селима по два сата у Горњану, Кри-
вељу и Бучју, како би се несметано
завршавали послови у тим МЗ.

Да ли општина Бор пла-
нира да аплицира за средства из
ИПА програма ?

- Хоћемо да конкуришемо и
укључимо се у  ИПА програм, али ис-
кључиво за оно што доноси корист
Бору. Тако да ћемо озбиљно присту-
пити пројектима, како би сагледали
све могућности и потребе општине
Бор.

Поједини спортски клу-
бови у Бору су у незавидној ситуа-
цији. Има ли решења за борски
спорт ?

- Сваки спортски клуб ло-
кална самоуправа је суфинансирала
према програму за спорт.  Фудбал-
ском клубу Бор смо исплатили 31. де-
цембра више од милион динара, а
они су сад у блокади. Они су прав-
дали средства и приказивали  за једну
утакмицу, где је укупан број играча и
управе до 22, чак 200 сендвича. Не
може тако да се ради. Општина је по-
могла и покушали смо да променимо
управу и клуб поставимо на здраве
ноге али то је поништила спортска ин-
спекција и Министарство спорта и
рекли да немамо права да се ме-
шамо, тако да то нисмо ни чинили.
Фудбалски клуб Бор може да захвали
својој управи за ово стање у којој су се
нашли. За буџетска средства постоји
тачно одређен начин како се она
правдају и то контролишу  наше фи-
нансијске службе али нико неће моћи
да правда срества тако што приказује
лажне рачуне. Ми ћемо у будућем пе-
риоду сагледати целокупну ситуацију
с обзиром да је  стадион наш. Штета
је да један клуб који постоји од 1919
године  не буде на мапи такмичења и
спорта за град Бор, тако да ће морати
да се пронађе неко решење. Општина
је за реализацију програма спорта до
јуна  одвојила 18 милиона динара  и
суфинансираће се сви клубови. Од
јуна ћемо Спортском савезу пренети
средства за суфинасирање  30 до 35
клубова, критеријуме по којима су од-
ређени ти клубови и планове за раз-
вој борског спорта.

Д.К. 

СЕОСКИ ТУРИЗАМ - РАЗВОЈНА
ШАНСА ОПШТИНЕ БОР

Живорад Петровић, председник општине Бор за “Тимочке“

Развој туризма морамо започети од сеоског , који би могао да омогући прилив средстава за развој и улагање у борска

села. Када је реч о пољопривреди, важно је формирати и регионалну организацију попут задруге, која би помогла пољопривред-

ницима у Борском и Зајечарском округу, истакао је Живорад Петровић, председник општине Бор у интервјуу за  недељник “Ти-

мочке”. 
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БОР - Председници општина
Бор, Књажевац, Неготин, Бољевац и
града Зајечара обратиће се надлеж-
ним државним органима око за-
вршетка изградње Регионалног
водосистема (РВС) „Боговина“, који
ће трајно решити проблем водоснаб-
девања у Тимочкој Крајини. 

-За сада све обавезе око
„Боговине“ финансира у највећој
мери општина Бор,  и донекле Боље-
вац, које и користе воду са тог под-
ручја, тако да ни прва фаза овог
пројекта није у потпуности дефини-
сана, на начин на који би требало. На
састанку у Бору, договорено је да сви
оснивачи РВС “Боговине“ и даље уче-
ствују у овом важном пројекту, који је
од регионалног значаја. Ово је само
један у низу састанака који нас оче-
кују, како бисмо решили важна пи-
тања везана за овај водосистем –
казао је Живорад Петровић, председ-
ник општине Бор. 

У изградњу РВС „Боговина, у
коју се није улагало од 2000 године,
до тада је инвестирано око 25 ми-
лиона евра. У израду пројектне доку-
ментације за изградњу бране, чија је
предрачунска вредност око 54 ми-
лиона евра уложено је додатних пет
милиона евра.

- Покушаћемо да председник
општине Бор и ја, закажемо састанак
са саветником премијера Србије за
регионални развој и локалну само-
управу Драганом Вранићем, како би

му на лицу места предочили важност
овог пројекта. РВС „Боговина“  чија је
изградња започета пре више од 20 го-
дина још увек је у првој фази која под-
разумева вађење воде из бунара са
изворишта „Мрљиш“  са којом се
снабдевају  општине Бољевац и Бор.

Друга фаза је подразумевала из-
градњу акумулације која би по запре-
мини била пет пута већа од Борског
језера. У питању је регионални водо-
систем који подразумева водоснабде-
вање  у наредних 100 година – каже
др Небојша Марјановић, председник

општине Бољевац.
РВС „Боговина“ који је према

првобитном пројекту требао да буде
завршен 2004 године, трајно би
решио проблем водоснабдевања
свих општина у Тимочкој Крајини.
Осим тога, створили би се услови за
наводњавање 7.000 хектара обра-
диве површине на том подручју. По-
дизањем бране, требало је да се
направи акумулационо језеро, капа-
цитета 50 милиона кубика воде.

- Изградњом РВС „Боговина“
била би спречена и опасност од по-
плава, пре свега на територији града
Зајечара. Општине у Тимочкој крајини
у овом тренутку имају своје потезе са
којих се снабдевају водом али та из-
воришта и ти пројекти нису таквих ка-
пацитета, да би могли да рачунају на
извесно водоснабдевање у даљој бу-
дућности. Због тога је Србија и ра-
дила један овакав грандиозан
пројекат. За овај водосистем биле су
заинтересоване израелске фирме, и
ми смо их упућивали на Владу
Србије, али мислим да је био про-
блем око јавно приватног парт-
нерства, у смислу да држава нема
праксу да акумулацију гради ино-
страни партнер. Вероватно би тре-
бало уложити новац у изградњу
акумулације, за шта би било по-
требно око 50 милиона евра, а  да
онда држава нађе партнера за из-
градњу фабрике воде – каже Ма-
рјановић.                                         Д.К.

РВС “БОГОВИНА“ 
БУДУЋНОСТ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

За изградњу акумулационог језера потребно око 50 милиона евра

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је у
уторак представљен „Приручник за де-
ловање Савета за безбедност у градо-
вима и општинама“ са циљем да се
подстакне и унапреди сарадња и ин-
ституционално партнерство локалне
самоуправе и полиције. 

– Ово је једна од првих  пре-
зентација Приручника за рад Савета за
безбедност који се организује у са-
радњи МУП-а и Сталних конференција
градова и општина. Желимо да прику-
пимо корисне информације, како
бисмо допрели до оних заједница које
су вољне да оформе Савет за безбед-
ност – рекао је Stefan Wredenmark,
виши саветник за полицију у заједници
у Мисији ОЕБС-а у Србији. 

Градоначелник Зајечара Ве-
лимир Огњеновић, изразио је задо-
вољство што је Зајечар  домаћин пре-
зентације овако важног приручника.

- Драго нам је да нам је ука-
зано поверење Министарства полиције,
ОЕБС-а и Сталне конференције гра-
дова и општина. Обавестио сам чла-
нове ОЕБС-а о тренутном стању у
Зајечару, о томе шта је све урађено у
последње две и по године,  да је на те-
риторији града било поплава и мигрант-
ске кризе, и предочио важност добре
сарадње између локалне самоуправе и
полиције – казао је Огњеновић.

Новак Гајић, представник Ста-
лне конференције градова и општина,

нагласио је да је реч о новој теми  за
локалну самоуправу и  полицију,  јер те

две институције сарађују зато што је то
потребно а не зато што их на то  при-
сиљавају закони. 

- Локална самоуправа нема
надлежности у овој области, међутим
постоје разлози за сарадњу пре свега
ради безбедности грађана и њихове
имовине и  ради осећаја сигурности,
коју грађани имају. Приручник нуди
конкретне механизме, и олакшава ту
сарадњу, како би она била успешнија
и институционализована, и како не би
зависила искључиво од нечије добре
воље. Приручник садржи моделе бит-
них докумената, модел одлуке о осни-
вању и решења о формирању савета,
модел пословника, што пружа могућ-
ност свим општинама да користе та
бесплатна правна средства – казао је
Гајић.

Савети за безбедност пред-
стављају тежњу да се локалне зајед-
нице у већој мери, поред полиције и
других државних органа и институција,
укључе у процесе и активности који до-
приносе безбеднијем окружењу за
живот и рад људи.

Организатор  скупа у Зајечару
је Стална конференција градова и оп-
штина у сарадњи са Министарством
унутрашњих послова, Организацијом
за европску безбедност и сарадњу и
градом Зајечаром.                            Д.К.

ЗА БОЉУ САРАДЊУ ПОЛИЦИЈЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Промоција „Приручника за деловање Савета за безбедност у градовима и општинама“

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Приручник је намењен градским и општинским органима, који

разматрају или приступају оснивању превентивног партнерског тела –
Савета за безбедност и члановима локалних савета који су већ осно-
вани и делују на унапређење безбедносне превенције. У приручнику
се наводи и да он може бити од користи и локалним групама и члано-
вима других заједница који разматрају увођење Савета за безбедност
и осталим заинтересованима који желе да више сазнају о начелима и
пракси остваривања превенције и безбедности у заједници.

ВАЖАН ПРОЈЕКАТ
- Познато је да Неготин може да реши своје водоснабдевање

са Дунава али се зна да уколико региони за водоснабдевање користе
међународне реке, да то није добар концепт, зато се и посеже за овак-
вим  системом који се перфектно контролише. Јер у пречнику од 40 ки-
лометра имате све водотокове који чине ту акумулацију, а реч је о
изворској води, и нема загађивача.  Грлишка акумулација решава во-
доснабдевање, али ни та акумулација није извесна на дужи период.
Сви планови Републике Србије, источне Србије, мастер планови су
предвидели ту акумулацију. То није превелика инвестиција када је реч
о овако важном пројекту, који би значио и развој пољопривреде, и си-
гуран сам да је путем међународних пројеката могуће обезбедити сред-
ства-каже др Небојша Марјановић.
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КЛАДОВО, БОР  –
Компанија “Текијанка”, во-
дећи трговински ланац у Ти-
мочкој крајини прославила је
свој 26. рођендан.

- Од продавнице са
два запослена  радника, отво-
рене 26. фебруара 1990. го-
дине у Текији, рибарском
насељу смештеном на обали
језера у најлепшем делу На-
ционалног парка "Ђердап", за
26 година  рада "Текијанка " је
постала компанија која данас
у четири општине Борског
округа поседује 17 малопро-
дајних објеката у којима купце
опслужује око 400 запослених
- рекао је за недељник “Ти-
мочке” Живојин Болботино-
вић оснивач и власник успе-
шне, породичне компаније.

Домаћинским посло-
вањем, сталном бригом о ин-
тересу купаца  и другим
привилегијама, по којима је
постала препознатљива , по-
родична компанија израсла је
у  водећи трговински ланац у
источној Србији , а у послед-
њих годину дана запослила је
120 нових радника.

- После несреће која је

Текију погодила након сеп-
тембарских поплава 2014. го-
дине изашли смо јачи и
прошле године смо отворили
два репрезентативна маркета
у Бору и два  мини -маркета у
Мајданпеку. То је створило
услове за отварање нових
радних места. Пут од прве
продавнице до најповољније
породичне куповине  није био
лак, али смо задовољни што
свакодневно  кроз трговинске
објекте "Текијанке " прође
близу 15.000 потрошача. По-
носни смо и на 45.000 влас-

ника текијанкиних картица и
то нас обавезује да оправ-
дамо њихова очекивања- до-
дао је Болботиновић .

Свој успон на путу ус-
пеха  компанија  "Текијанка" је
од оснивања  трасирала  на
темељима породичних вред-
ности и то се преноси и на ге-
нерације које долазе.

-То су помало забо-
рављене вредности и зато
наш пример породичног  заје-
дништва и поштовања  на-
стојимо да преносемо  на за-
послене, али  и на потроша-
че. Знамо да имамо повере-
ње армије купаца које не
смемо да изневеримо, мора-
мо остатит доследни  мери-
лима реда, рада и дисци-
плине јер је то темељ успеха-
закључио је Болботиновић. 

Запослени у текијанки-
ној продавници код Нове
поште у Бору, са купцима су
поделили рођенданску торту
а обезбеђени су и ваучери за
бесплатну куповину за две
социјално угрожене породи-
це. 

-  С обзиром на то да је
слоган наше фирме везан за
најповољнију породичну ку-
повину,  две породице у Бору
добиће  бесплатне ваучере ,
у вредности од по 10 хиљада
динара, којима ће моћи,
током наредна три месеца, да
плаћају купљене намирнице
– казала је Данијела Царано-
вић, макретинг менаџер „Те-
кијанке“. 

Породице Илић и То-
доровић, тврде да ће им пуно
значити ваучер који су до-
били за куповину у “Теки-

јанки”.
- Мојој породици ово

пуно значи, с обзиром да сам
незапослен, и да живимо од
социјалне помоћи. Имам че-
творо деце, тако да нам је
свака помоћ више него доб-
родошла – казао је Горан То-
доровић.

Исто говори и Милка
Илић, самохрана мајка двоје
деце.

- Добили смо ваучере
на износ од 10 хиљада ди-
нара и ту помоћ ћемо имати
наредна три месеца, што нам
много значи, посебно када је
реч о животним намирница-
ма, с обзиром на то да се хра-
нимо у Народној кухињи – ка-
зала је Илићева.

Широки асортиман пр-
оизвода по повољним це-
нама,  друштвено одговорно
пословање, љубазност осо-
бља, само су неке од вредно-
сти “Текијанке”, што потврђује
задовољство мноштва купаца
у свим текијанкиним мало-
продајним објектима. 

М.Р – Д.К.

НАЈПОВОЉНИЈА ПОРОДИЧНА КУПОВИНА
Компанија “Текијанка” обележила годишњицу рада

Живојин Болботиновић

Данијела Царановић уручује ваучер Горану Тодоровићу
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БОР - Боранима који су
били без грејања због хаварија
на вреловоду, „Топлана“ ће ума-
њити рачуне, за време док су им
радијатори у становима били
хладни. По речима в.д. дирек-
тора ЈКП „Топлана“ Дарка Ми-
лићевића, рачуни ће бити ума-
њени од 10 до 100 одсто, за оно-
лики број дана  где због технич-
ких проблема није било грејања.

- Радили смо анализу за
оне делове града који од почетка
грејне сезоне, због хаварија, да
ли је реч о квару на измењивачу,
пуцању цеви  или због кашњења
уградње опреме за модерниза-
цију подстаница, није било
грејања по неколико дана. Гра-
ђани који живе у Косовској улици
где смо имали проблем са це-
вима, нису имали грејање седам
дана на почетку грејне сезоне у
октобру и они ће бити ослобо-
ђени плаћања грејања 100 одсто
за тај период. Станови у улици
Бранислава Нушића од броја 1
до 4, у новембру такође нису
имали добро грејање и њима
следи умањење рачуна од 10
одсто за период када радијатори
у тим становима нису били
топли, као и у другим деловима
града где није било грејања или

га је било у мањој мери. Ми смо
анализу доставили Надзорном
одбору „Топлане“ који је сагласан
са нашим предлогом за умањење
рачуна за грејање – казао је Ми-
лићевић.

Директор „Топлане“ ис-
тиче да се овом предузећу захте-
вима обраћају грађани који због
тешке материјалне ситуације,
траже ослобођање од плаћања
рачуна за испоруку топлотне
енергије.

- Добијамо разне захтеве.
Спремни смо да свачији захтев
размотримо, али не можемо да
социјалне случајеве ослободимо
плаћања рачуна за грејање. То
можемо да чинимо само у слу-
чајевима када су због техничких
проблема у неким становима ра-
дијатори били хладни. Ови гра-
ђани би требали да се обрате за
помоћ Центру за социјални рад
или општинским службама које
ће им помоћи уколико за то има
основа и могућности  - додаје Ми-
лићевић.

Он наглашава  да ове
зиме није било озбиљнијих ква-
рова на систему,   да је било ха-
варија али су се проблеми ре-
шавали у року од неколико сати.

- Уградњом новог изме-

њивача, доста се лакше радило.
Имајући у виду целокупну ситуа-
цију у земљи и граду, цена
грејања у Бору није мењана и из-
носи 74,24 динара по метру квад-
ратном без ПДВ-а. Максимално
смо штедели и на крају грејне се-
зоне ћемо урадити биланс ком-
плетног стања, како би увидели
ефекте те штедње, као и да ли
има потребе за повећање цене с
обзиром да је ова цена грејања
међу најнижима у Србији. Према
нашим прорачунима на основу
методологије коју је прописала

Влада  Србије , економска цена
би била око 82 динара без ПДВ-
а, што је увећање за око 11
одсто, што сматрамо да није пре-
више.  Иако је закон о енергетици
пре две до три године предвидео
прелазак на нов систем наплате
грејања по утрошку, многи гра-
дови то нису спровели у дело. Ми
ћемо у том погледу наставити да
информишемо грађане, а да ли
ће се од наредне грејне сезоне
прећи на нов систем рада, ви-
дећемо након целокупне анализе
– казао је Милићевић.            Д.К.

„ТОПЛАНА“ УМАЊУЈЕ РАЧУНЕ
Због нередовне испоруке топлотне енергије

Дарко Милићевић
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НЕГОТИН – Дивље депо-
није дуж крајинских путева, поред
река , на местима која за то нису ни
планирана, ни уређена, годинама
уназад један је од основних про-
блема на територији Неготинске и
Тимочке Крајине. Неретко се на
њима уз стандардни нађе и отпад из
пољопривредне производње, који
сам по себи, а будући да се у аграру
користе разни пестициди, ђубрива,
уља, антифриз или средства која се
користе за одржавање пољопри-
вредне механизације, представља
додатну опасност по човека и ње-
гово окружење, а нарочито ако се
њима неправилно рукује и оне не-
контролисано доспеју у земљиште
или воду, или се на неки други начин
испољи њихово негативно дејство. 

Стручњаци упозоравају да
су последице деловања оваквог от-
пада дугорочне. Драстичне примере
негативног деловања ових материја,
истиче Владица Гавриловић, дипло-
мирани инжењер пољопривреде,
иначе директор Пољопривредно са-
ветодавне стручне службе Неготин,
могу се видети у атарима Прахова и
Радујевца где су нуспродукти про-
изводње минералних ђубрива
одавно узели данак. Ту је и зага-

ђење приобаља реке Тимок, али и
бројна потенцијална жаришта због
дивљих депонија у готово свим
крајинским селима и атарима.

- Посебно је било алар-
мантно 2014. када су се излиле реке
на територији Крајине. По по-
влачењу река у своја корита, на њи-
вама је остало све оно што је
нечијим немаром и неодговорношћу
у њих доспело. Контрола плодности

земљишта која је спроведена 2014.
и 2015. у плављеним подручјима,
указала је на контаминацију плав-
љених земљишта и акутан недоста-
так основних биљних хранива у
земљишту – каже Гавриловић.

Иако се подразумева да ин-
тензивна пољопривредна про-
изводња изискује употребу ових
потенцијално опасних супстанци,
пољопривредници знају да о њихо-

вој употреби, а нарочито одлагању,
морају да воде рачуна. Ипак, неса-
весна, нестручна и претерана упо-
треба, као и немарно понашање
приликом њиховог одлагања не-
избежно доводе до контаминације
животне средине. 

- Такве опасне материје до-
спевају у земљиште и воду, самим
тим и у храну коју конзумирају људи
и животиње. Из тих разлога, посеб-
ним мерама заштите и едукацијом
свих чинилаца пољопривредне про-
изводње, као и њиховим савесним и
одговорним понашањем, могуће је
спречити појаву негативних после-
дица употребе ових опасних мате-
рија, по здравље човека и по његову
околину. Произвођачи морају да
прате упутства стручних лица, ве-
зано за руковање овим материјама,
као и упутства произвођача ових ма-
терија која се налазе на пакова-
њима. Уређење дивљих депонија,
постојање одређених места за од-
лагање пољопривредног отпада,
као и перманентна едукација про-
извођача су такође један од основ-
них услова, да имамо здраву и
незагађењу животну средину – за-
кључује Гавриловић.

С.М.Ј.

ОТПАД ПОРЕД РЕКА И ОРАНИЦА
Прети ли Крајини опасност од загађења животне средине пољопривредним отпадом ?

МАЈДАНПЕК - Захваљујући одобреним средствима Министарства
здравља Владе Републике Србије,  Дом здравља “Др Верољуб Цакић” у Мајдан-
пеку добио је прилику да обави годинама одлагане послове на реконструкцији од-
ређених објеката. Интервенције на водоводној и потпуно замењена
канализациона мрежа у објекту матичне установе, реконструисани санитарни чво-
рови  у амбулантама у Рудној глави и Јасикову и кречење и уређење комплетне
зграде Здравствене станице Доњи Милановац са уређеном собом за опсервацију,
дечјим диспанзером и санитарним просторијама, само су неки од послова који су
обављени на задовољство пацијената и здравствених радника а  захваљујући
средствима ресорног министарства Владе републике Србије.

- Сагледавши шта је најпотребније, одлучили смо да опредељена сред-
ства у висини од 2,5 милиона динара  распоредимо на више објеката и у сваком
обавимо неопходне послове -  каже др Миљојко Нешовић,  директор Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“.

Др Војислав Лазаревић, управник Здравствене станице Доњи Милано-
вац, наглашава да су грађани Доњег Милановца добили практично нов простор
у којем им се у адекватним условима пружа неопходна здравствена заштита. 

- После дужег временског периода уређени су чекаоница, шалтер
служба, улаз у саму установу, потпуно је опремљена соба за опсервације у којој
пацијенти примају инфузије и другу неопходну терапију под нашим надзором,
окречен је и сређен дечји диспанзер, уређени и опремљени санитарни чворови,
окречени ходници у читавој згради, сређени подови, тако да не само естетски већ
и функционално читава зграда изгледа боље - потврђује др Војислав Лазаревић,
управник Здравствене станице Доњи Милановац. 

У Дому здравља “Др Верољуб Цакић” кажу да ће у складу са могућно-
стима наставити да уређују  просторторије , а на задовољство не само особља,
већ и многобројних пацијената. С.В.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Обављени послови на које се годинама чекало

ПОДЗЕМНИ 
КОНТЕЈНЕРИ

Упис  у регистар нових  пољопривредних газдинстава 

КЛАДОВО -  Запослени у ЈП " Комуналац " на седам лока-
ција у граду на Дунаву  монтирали су  десет подземних контејнера
за одлагање смећа запремине 3,3 кубика .Са 16 постојећих, они ће
у потпуности заменити металне контејнере . Реч је о инвестицији
вредној око три милиона динара, а новац је обезбеђен из сопстве-
них извора предузећа. Из „Комуналца” грађане Кладова   подсећају
којој врсти отпада није место у подземним контејнерима.

- Контејнери нису намењени за одлагање пепела и жара,
керамике и стакла, али нису ни за чврсти комунални и грађевински
отпад, већ искључиво за одлагање смећа. Ових правила не при-
државају се станари на три од укупно 23 локације у граду и то нам
доноси проблеме и лети и зими-истиче  Славољуб Станковић из
"Чистоће".

Због немара и непажње само у јануару су изгорела два под-
земна контејнера. Вреће за сакупљање смећа су неупотребљиве,
а материјална штета је око 140.000 динара.                                  М.Р.
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БОЉЕВАЦ - У оквиру
редовних активности на плану
социјалне заштите, Центар за
социјални рад у Бољевцу, ове
године реализује пројекат
''Помоћ у кући'', којим су обу-
хваћена старија лица о којима
нема ко да брине. Ангажовано
је пет геронтодомаћица, које
ће обилазити домаћинства
старих особа у Бољевцу и се-
лима на подручју општине,
како би им била пружена
помоћ за одређене потребе,
попут набавке лекова, хране,
чишћења. Пројектом је обу-
хваћено тридесет оваквих до-
маћинстава. Према евиде-
нцији ове установе, на под-
ручју Бољевца има око 150
старачких домаћинстава, ко-
јима је потребна слична по-
моћ. 

- Овај пројекат реали-
зујемо уз финансијску под-
ршку Министарства за рад,

борачка и социјална питања,
које је обезбедило 1,2 ми-
лиона динара. Исти износ
средстава обезбедила је и ло-
кална самоуправа, тако да ће
рад геронтодомаћица трајати
годину дана. Претходних го-
дина смо такође ангажовали
домаћице за помоћ старијим
лицима, али на три месеца,

због недостатка средстава -
истиче Милосав Јелић, дирек-
тор бољевачког Центра за со-
цијални рад и напомиње да
ће захваљујући разумевању
локалне самоуправе , овог
пута пројекат заживети. 

Кад је реч о издваја-
њима за различите социјалне
потребе становни- штва, из

општинског буџета је прошле
године утрошено 11 милиона
динара.  

- Највише новца из-
двојено је за једнократне по-
моћи, а та сума достигла је
пет милиона динара. За треће
дете, породицама је поде-
љено нешто више од милион
динара, за новорођенчад око
петсто хиљада и четири ми-
лиона за породиље. Ако се
има у виду укупан буџет за
прошлу годину, који је мањи
од 400 милиона динара, ово
су свакако значајна издвајања
за социјалне потребе станов-
ништва - каже Јелић. 

На евиденцији Центра
за социјални рад у Бољевцу
налази се око 200 корисника
сталне новчане помоћи, коју
добијају из буџета државе, од-
носно ресорног министар-
ства. 

Ј. Г.

ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ ПОМАЖУ СТАРИМА 
Помоћ за 30 старачких домаћинства                              

НЕГОТИН – За учешће на 43. манифестацији народног изворног ства-
ралаштва “Сусрети села” која ће у општини Неготин, у организацији Дома културе
“Стеван Мокрањац”, бити одржана од 19.марта до 23.априла пријавило се 13
крајинских села. За титулу најбоље месне заједнице, која ће у мају бити прогла-
шена на завршној смотри у Неготину, надметаће се културно-уметничка друштва
из Сикола, Јасенице, Карбулова, Речке, Тамнича, Кобишнице, Чубре, Буковча,
Мокрања, Видровца, Штубика, Јабуковца и Шаркамена. 

Смотру, 19. марта отвара КУД “Чучук Стана” из Сикола, прошлогодишњи
победник, који ће угостити аматере из Јасенице. У првом кругу манифестације ће
се састати и Карбулово – Речка 25.марта, Тамнич и Кобишница 26.марта и Чубра
и Буковче 27.марта. Првог и другог априла своје програме приказаће Мокрање и
Видровац, као и аматери из Штубика и Јабуковца, док ће 8.априла Шаркаменци
приказати програм у оквиру свог првог круга, док село Чубра започиње други део
надметања. Села Буковче и Тамнич настављају други круг 43. „Сусрета села“ про-
грамима који су заказани за 9.април, а Речка и Штубик се састају 10.априла. Ви-
кенд 15. и 16. април резервисан је за народно изворно стваралаштво Јабуковца
и Мокрања, као и Видровца и Сикола, док ће други круг формално 22. и 23. априла
затворити програми које припремају аматери из Јасенице и Шаркамена и из Ко-
бишнице и Карбулова.

За припрему и организацију програма, локална самоуправа је обезбе-
дила за сваки ансамбл по 60.000 динара. Иначе, завршна смотра биће одржана
у мају, у оквиру “Мајских свечаности” поводом Дана општине Неготин. Већ по тра-
дицији тада ће у ревијалном програму бити изведене најбоље тачке са овогодиш-
њих “Сусрета села”. На крају програма ће бити проглашен и победник
овогодишњег серијала такмичења. Уз титулу најбољег, победнику смотре следује
и 30.000 динара, од локалне самоуправе, другопласираном 20.000, а трећепла-
сираном друштву 10.000 динара.                                                                                 С.М.Ј.

СИКОЛЕ ПОЧИЊЕ 
“СУСРЕТЕ СЕЛА”

На “Сусретима села” учествоваће 13 села из Неготина
ХУМАНОСТ АКТИВА ЖЕНА СНС

БОР - Унија жена Оп-
штинског одбора Српске на-
предне странке у Бору
уручила је, протеклог ви-
кенда, донацију  Дому деце
ометене у развоју, који се на-
лази у склопу манастира
света Петка Изворска, у селу
Извор надомак Параћина. 

- Акцију организујемо
по трећи пут. Ова деца су од
нас свих помало заборав-
љена. Својом акцијом уједно
апелујемо на све грађане
Бора да се укључе у помоћ
овој деци. Донацију вредну
око 30 хиљада динара, коју

су сакупиле чланице СНС-а,
поред хране и слаткиша
садржи и одређену количину
средстава за хигијену-казала
је пред полазак на пут Маја
Бакоч, чланица Уније жена
борског СНС-а.

Дом за децу ометену у
развоју налази се у оквиру
манастира и налази се у врло
тешком финансијском стању.
Монахиње брину о више де-
сетина ментално оболелих
девојчица. Ова деца цео свој
живот проведу у манастиру,
често заборављена и од ро-
дитеља.                             Б.П.
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МАЈДАНПЕК - Центар

за посетиоце на Лепенском виру
је после месец дана редовне
паузе због годишњих одмора,
током које су обављени одре-
ђени радови на уређењу самог
објекта, од 1. марта  поново  от-
ворен за посетиоце. Музеј на
Лепенском виру у прошлој го-
дини посетило је 30.700 лица
чиме је план премашен, а чине
се напори и стварају услови  да
се посета  даље повећава.

- За разлику од 2014.го-
дине током које је због поплава,
најпре у земљи, а потом и на
овом подручју посета била дра-
стично смањена, током прошле
године остварили смо наш план
који се у овој фази креће око 30
хиљада посета. Продали смо

30.700 карата, а посета је била
и већа, ако се има у виду чиње-
ница да је одређеним посебним
групама, попут деце са теш-
коћама у развоју одобраван бес-
платан улаз - каже Владимир
Нојковић, директор Центра за
посетиоце нагласивши да у
нову сезону, Музеј на Лепенском
виру улази боље припремљен и
боље опремљен јер је и фебру-
арска пауза искоришћена да се
обаве одређени архитектонско
грађевински радови којима се
подиже функционалност самог
објекта, након прошле године
успешно одрађеног пројекта
климатизације, односно, угра-
дње система за грејање и рас-
хлађивање објекта. 

С.В.

СПРЕМНИ ЗА НОВУ СЕЗОНУ
Отворен Центар за посетиоце на Лепенском виру

КЊАЖЕВАЦ - У ски центру Стара планина протеклог викенда
остварена је милионита вожња гондолом. Милионити скијаш на гон-
доли био је Саша Ђорђевић из Сврљига.  

Четрдесетседмогодишњи Саша Ђорђевић из Сврљига, био је
више него изненађен, када је из руку Владана Тошића, руководиоца
скијалишта на Старој планини добио награду – 10 ски пасева у сезони. 

Ђорђевић је пасионирани љубитељ скијања и поклоник Старе
планине, на коју долази да се, како каже склони од градске буке и на-
пуни батерије. 

- Редовни сам посетилац  Старе планине. Долазим 20, 30 пута
током зиме. Одушевљен сам. Стара планина пуни батерије, одмара
мозак. И лети је лепо – мир, тишина, кисеоник, нема буке, галаме, пра-
шине....Људи који раде овде дају све од себе да све буде како треба
и стазе су одлично припремљене – каже Ђорђевић.

Тошић наглашава да иако ове зиме има мало природног снега,
даноноћни рад запослених у Јавном предузећу Скијалишта Србије
омогућава посетиоцима ''крова Србије'' да без проблема уживају на
одлично припремљеним стазама.

- Гондола је отворена 16. јануара 2012. године и ево имамо
милиониту вожњу на гондоли. Знате да ова сезона није почела баш
како треба, што се снега тиче. Имали смо доста топлих дана, без снеж-
них наноса, са пуно кише. Али, вредним радом и захваљујући инве-
стицији у систем за вештачко оснежавање, имамо скијање и све стазе
раде – каже Тошић.

Прва гондола у Србији смештена је на Јабучком равништу.
Њен капацитет је 1200 скијаша на сат, а дужина 1100 метара. Са ка-
бинама, које могу да приме осам особа, превози скијаше од хотела у
даљи систем жичара и стаза. 

Љ.П.

МИЛИОНИТА ВОЖЊА
ГОНДОЛОМ

У ски центру Стара планина

ОВОГОДИШЊИ САЈАМ
НАЈПОСЕЋЕНИЈИ

Сокобања на Сајму туризма у Београду

СОКОБАЊА - Сокобања је представила своју туристицку понуду на про-
теклом 38. Сајму туризма у Београду који је трајао од 18. до 21 фебруара. Орга-
низација за туризам и културу, представила је туристичку понуду Сокобање на
овом сајму за лето 2016. а на штанду Сокобање своју понуду представили су и
Специјалне болнице “Сокобања” и “Бањица”, хотел “Моравица”, представници
приватних станодаваца а на штанду су били и поједини излагачи сувенира. Штанд
Сокобање налазио се у централном делу хале 4 београдског сајма, у близини
станда Туристицке-организације Србије, са сјајним идејним решењима и упадљи-
вом плавом бојом и као такав веома привлачан за посетиоце сајма. Уцесници
сајма су поред презентације својих садржаја имали прилику да остваре и значајне
пословне контакте. 

Према речима Љубинка Миленковића директора ОТК Сокобања ового-
дишњи Сајам туризма у Београду био је најбоље организован и најпосећенији у
предходних пет година. 

- Имали смо прилику да направимо сјајне аранжмане и договорили ин-
тензивнију сарадњу са, Туристицком организацијом Србије, са ресорним мини-
старством као са многим другим организацијама – рекао  је Миленковић. 

Београдски сајам туризма је највећа туристичка манифестација, не само
у Србији већ и у југоисточној Европи. Висе од 30 година испуњава светске стан-
дарде у пословању, са излагачима гради партнерске односе а квалитетном пону-
дом и разноврсним дешавањима сваке године привлачи све већи број
посетилаца. 

Претходне године на Сајму туризма своју понуду представило је више
од 1100 излагача, а број посетилаца премашио је 69 хиљада. Међународни ка-
рактер ове манифестације потврђује више од 290 иностраних излагача из 50 зе-
маља - за овај пословни сајам сваке године заинтересован је све већи број
излагача из целог света.

Под окриљем Сајма туризма од 2005. године одржава се и Сајам угости-
тељске опреме – HORECA, а у истом термину одржава се и Међународни сајам
вина BEOWINE.                                                                                                       М.Б.


