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БОР - Чланови Општинског
већа на седници одржаној у уторак ус-
војили су предлог закључка о усвајању
извештаја о извршењу буџета општине
за прошлу годину. Усвојен је и предлог
одлуке о завршном рачуну буџета за
2015. годину, док је овогодишњи пред-
лог ребаланса буџета  усвојен на сед-
ници одржаној у среду.

- Извештајем о извршењу бу-
џета за 12 месеци прошле године, пла-
нирани буџет износио је  милијарду и
840 милиона динара, а година је за-
вршена са милијарду и 916 милиона
динара, односно рађена су два реба-
ланса и буџет је увећан за два одсто. У
овом периоду остварење прихода у од-
носу на планиране приходе је 80 одсто,
а извршење расхода је 73 посто. Раз-
лог оваквом остварењу је неизврша-
вање пореских обавеза наших
обвезника и укидање појединих при-
хода као и законске измене везане за
плате и порез на зараде. Неизмирене
обавезе на дан 31.12 су у износу од 169
милиона динара, где спадају  обавезе
за плате које се исплаћују у јануару а
односе се на децембарску плату, као и
обавезе за сталне трошкове. Може се
рећи, као и ранијих година,  да се
највише из буџета издваја  за плате,
превоз,  расходе за робе и услуге,
нешто мање за субвенције, социјална
давања и капиталне издатке– казала је

Данијела Јовановић, начелница Оде-
љења за финансије.

Веће је усвојило и предлог од-
луке о утврђивању висине цена услуге
у Предшколској установи „Бамби“.

- У периоду од октобра 2012.
до фебруара 2015. године важила је
одлука о регресирању трошкова бо-
равка деце у установи „Бамби“ и по тој
одлуци један број родитеља је плаћао
већи износ од оног који је утврђен зако-
ном. Почетком прошле године, одлука
је усаглашена са законом. Добили смо
допис заштитника грађана и стигле су
препоруке да општина у сарадњи са
предшколском установом сачини пред-

лог на који начин би родитељи могли
да буду обештећени. Ово се дешавало
и у другим градовима. У предлогу од-
луке се наводи да родитељи имају
право на повраћај више уплаћеног из-
носа, и да се то исплаћује на рате , или
на бесплатан боравак деце за период
коју обухвата више исплаћене износе –
казала је Наташа Пејчић, начелник
Одељења за привреду и друштвене
делатности.

На седници је било речи и о
томе да је до сада приспело 26 тужби
по том основу. 

Чланови Већа усвојили су
предлог одлуке о одређивању рукова-

оца и заменика руковаоца планом од-
бране општине Бор.

- По Закону о одбрани, оп-
штине имају обавезу да израђују пла-
нове одбране, који се састоје из више
докумената, а један од њих је и ова од-
лука о руковаоцу и заменику рукова-
оца-казао је Бранислав Јовановић,
самостални стручни сарадник за пољо-
привреду водопривреду, шумарство,
заштиту грађана и материјалних до-
бара од елементарних и других непо-
года и одбрану. 

Између осталог,  усвојен је и
предлог годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта општине Бор за 2016. го-
дину, предлози решења о давању
сагласности на програм пословања
Друштва са ограниченом одговор-
ношћу „Бизнис инкубатор центра Бор“
и на програм субвенција те фирме за
ову годину, као и за програм о изме-
нама и допунама програма пословања
ЈП „Зоолошки врт“ и изменама кориш-
ћења буџетске помоћи и субвенција тог
предузећа . Чланови Већа  усвојили су
и предлоге решења о давању саглас-
ности на Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи (ОУ) и и о
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Правобрани-
лаштву општине Бор. Д.К.

ИЗ БУЏЕТА СЕ НАЈВИШЕ ИЗДВАЈА ЗА ПЛАТЕ И ПРЕВОЗ
Одржане седнице Општинског већа

МАЈДАНПЕК - Прошломесечна 12. седница
Скупштине општине Мајданпек, прекинута због кво-
рума, у среду, 11.маја је успешно приведена крају. Од-
борници су на седници којој је присуствовало 26 од
укупно 31 одборника усвојили Извештај о раду
Центра за културу, а потом измене и  допуне основач-
ког акта и Статута Музеја у Мајданпеку и ЈКП “Доњи
Милановац”.

Наставак 12.редовне седнице општинског
парламента у Мајданпеку окупио је 26 од укупно 31
одборника, који су за тек нешто више од сат времена
привели крају заседање које је, подсетимо, последњег
радног дана априла прекинуто, када се испоставило
да је током рада остало без кворума за рад и одлучи-
вање. На почетку, усвојен је извештај о раду Центра
за културу Мајданпек за 2015.годину, а потом и Го-
дишњи Програм заштите и уређења пољопривредног
земљишта. Одлука о измени оснивачког акта ЈКП
“Доњи Милановац”допуном делокруга рада за
услужне делатности у водном саобраћају како би до-
били статус лучког оператера, протекла је уз замерке
опозиције што није достављен  материјал  о тачкама

дневног реда које су се као
допуна нашле на овој сед-
ници, а потом и уз конста-
тације да би, актуелним
законским решењима, је-
дан од значајних прихода
месне заједнице Доњи Ми-
лановац практично могао
да се пребаци републици,
али и донесе низ других
промена у управљању и
функционисању приста-
ништа, при чему би инте-
реси ове мале средине
могли да буду у другом
плану. И допуна статута
ЈКП “Доњи Милановац”,
условљена претходном из-

меном била је прилика да се из одборничке групе ДС
затражи објашњење када већ нема материјала.  Из
опозиционих редова је истакнута жеља да се ради од-
говорно и квалитетно, али и наглашено да им је не-
достављањем материјала ускраћено то право и у
оквиру расправе о Изменама и допунама оснивачког
акта Музеја у Мајданпеку, у складу са Законом о кул-
турним добрима. Када је реч о актима ове установе,
измењен је и део који се односи на избор органа
управљања.  Без примедби усвојен је Захтев за ко-
ришћење имена града у називу фудбалског клуба.

У оквиру кадровских питања, Центар за кул-
туру Мајданпек је на основу резултат конкурса, добио
директора. Ту одговорну дужност обављаће Сузана
Здравковић. Иначе, сам  предлог кадровске комисије,
био је прилика да пар одборника укаже на резултате
и заслуге досадашњег вд, као и директора који је ову
установу водио до 2013.године и током којих је
Мајданпек добио манифестације које име овог града
проносе изван граница земље. Нове чланове добило
је више школских одбора.                                         С.В.

БЕЗ ПРОБЛЕМА СА КВОРУМОМ
Наставак 12. седнице СО Седница СГ Зајечара одложена

ЗАЈЕЧАР - Седница Скупштине
града Зајечара, која је требалпо да се одржи
у среду, на којој је требало да се расправља
о смењивању градоначелника Велимира Ог-
њеновића (СНС), је одложена, јер се на сед-
ници локалног парламента од укупно 50
појавило 15 одборника власти и опозиције. 

Иван Јоковић, шеф одборничке опо-
зиционе групе „Заједно за Зајечар“ нагласио
је да је пре почетка седнице чак 29 одборника
било за смену градоначелника Огњеновића.

- Они који су тврдили и то јавно да Ог-
њеновић не ради добро свој посао, сада
треба и грађанима да објасне зашто нису
дошли на седницу – казао је Јоковић.

Он је рекао и да је извесно да због ве-
ликих притисака, одборници  нису дошли на
седницу СГ Зајечара.

За покушај дела одборника да смене
Огњеновића, Занков је рекао да је политички
неозбиљан потез, као и да је овим део одбор-
ника нанео штету угледу и достојанству ло-
калног парламента.

- Од подношења захтева до сази-
вања седнице је све било незаконито и про-
тивно одребама Пословника. Није ни било
законских услова за сазивање седнице СГ
Зајечара. И поред свега смо показали демо-
кратичност, нисмо ометали рад скупштинских
органа, и поред свих неправилности – казао
је Занков.                                     

Д.К.

НЕУСПЕЛА СМЕНА 
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КЊАЖЕВАЦ - У Ре-
гионалном центру за стру-
чно усавршавање у Књаже-
вцу у понедељак, 09. маја,
отворен је Научни клуб. 

Научни клуб у Кња-
жевцу је пети по реду у
Србији и један од дванаест
колико их је и планирано, а
успостављен је на основу
Меморандума о сарадњи оп-
штине Књажевац, Центра за
промоцију науке из Београда
и Регионалног центра за
стручно усавршавање. Пре-
ко активности Научног клуба
наставници и научници моћи
ће да науку учине видљи-
вијом и покажу колико је она
лепа, занимљива и корисна.

- Наша идеја је да се
поделимо нашу мисију, а то
је неформално образовање,
са наставницима и учени-
цима. Инсистирамо да деца
дођу,  виде, пипну и оми-
ришу науку како би се код
њих пробудила знатижеља и
интересовање - каже Не-

мања Ђорђевић, директор
Центра за промоцију науке.

Отварање Научног
клуба показује да  Књажевац
жели да улаже у едукацију
деце, рекао је на отварању
председник општине Милан
Ђокић. 

- Општина Књажевац
је међу првима у Србији које
имају отворене научне клу-

бове. Клуб ће имати за циљ
промоцију и презентацију
науке и надам се да ће наши
основци и средњошколци
проводити време овде и да
ће се све више њих интере-
совати за науку - додаје
Ђокић.

Регионални центар за
стручно усавршавање је от-
варањем Научног клуба у

својим просторијама проши-
рио делатност и на едука-
цију младих.

- Већ смо почели са
тим, јер смо пре десетак
дана имали гостовање мо-
билног планетаријума. Ба-
вићемо се промовисањем
науке, покушаћемо да што
више младих доведемо овде
и по- кажемо им непосредно
шта је заправо наука - ис-
тиче Дејан Томић, директор
РЦСУ Књажевац.

Отварање Научног
клуба у Књажевцу прати го-
стујућа изложба “Спектри“.
Она покрива шест области
које чине електромагнетно
зрачење: радио-таласе, ми-
кро-таласе, инфрацрвено
зрачење, видљиви део спек-
тра, ултраљубичасто зраче-
ње као и X и гама-зрачење.
Након отварања, одржано је
предавање за наставнике
“Научни клуб - концепт и ак-
тивности”.

Љ.П.

К Њ А Ж Е В А Ц  Д О Б И О  Н А У Ч Н И  К Л У Б  
Промоција и презентација науке

НЕГОТИН – Ватрогасци из Бад Содена донирали су Неготинцима ват-
рогасно возило, капацитета 5.000 литара воде. Ово половно возило из Немачке
спада у ред мултифункционалних, јер осим за гашење пожара водом или пеном,
може да користи и у случају поплава, а због погона је нарочито погодно за брдско-
планински реон, где и иначе има највише интервенција.

- Очекујемо да припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Неготин
убудуће још ефикасније интервенишу у случају пожара и тако штите грађане од
ове, али и других елементарних непогода – рекао је приликом примопредаје во-
зила председник Општине Неготин Јован Миловановић.

Кључеве ватрогасног камиона, тестираног и на показној вежби на хид-
роелектрани “Ђердап два” у име седмочлане делегације из Бад Содена предао
је општинским званичницима Свен Гризе, командир Ватрогасне јединице у овом
немачком граду, петнаестак километара удаљеног од Франкфурта на Мајни. До-
нација и посета немачких ватрогасаца Неготину резултат је сарадње Неготинца
Братислава Пајића, који је ватрогасцима у Бад Содену предложио да ово половно
возило, које је током каријере прешло 14.000 километара, пошаљу у Неготин.

-Далеко од тога да је то најмодерније возило, али ће нашем граду много
користити јер овдашњи ватрогасци немају возило са тако великим капацитетом -
истакао је Пајић.

Општина Неготин је, иначе, финансирала процедуру око преузимања и
регистрације возила. По закону о донацијама ово возило ће бити у власништву
локалне самоуправе наредне три године, а користиће га Ватрогасно-спасилачка
јединица Неготин. Церемонији примопредаје, осим немачких и неготинских ват-
рогасаца, присуствовали су и Перица Брложановић, командант батаљона Оде-
љења за ванредне ситуације у Бору и његов заменик Иван Јанковић.        С.М.Ј.

ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО

Донација ватрогасаца из Бад Содена 

МИЉАЦКА ИЗНАД ВОДЕ
Пловна дизалица Соча извукла потонули брод

КЛАДОВО - Пловна дизалица "Соча" Београдског предузећа "ПИМ" са
девет метара речне дубине  извукла је из Дунава потонули брод- радионицу "Ми-
љацка " ЈРБ.  До потонућа је дошло 25. априла у раним јутарњим часовима због
јаког ветра који је стварао велике таласе. Искусна посада "Соче" рутински је оба-
вила посао на месту  код пристана где је матица реке веома брза.

Тешки роници су најпре Миљацку опасали челичним ужадима, а из воде
је у првој фази извучен крмени део  који је фиксиран за баржу .Наредна фаза
била је испумпавање воде, а то је олакшало извлачење прамчаног дела изнад
воде велике реке.

- Посада Соче је веома искусна на тим пословима и извлачење потону-
лог објекта за њих није био велики изазов иако се комплетна операција спрово-
дила фазно , а једина отежавајућа околност били су удари ветра тако да је посао
потрајао. Наш следећи корак је да се Миљацка одвуче у ремонтну радионицу како
би се санирала оштећења. Најважније је да није било жртава, материјална штета
се процењује, али је олакшавајућа околност да на пловећој радионици није било
много вредног алата и опреме. Врло брзо Миљацка ће поново бити у функцији -
казао је Младен Грујић помоћник директора ЈРБ.

Брод  Миљацка је сервисна радионица  дуг 28,75  и висок 6,3 метара и
служи за поправку других бродова. Дубина Дунава на месту на коме је  брод по-
тонуо  већа  је од 10 метара.                                                                                      М.Р.

Јован Миловановић и Свен Гризе
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НЕГОТИН – Предава-
њима, изложбама, сајмом меда
и вина, али и завршном смот-
ром 43. смотре изворног народ-
ног стваралаштва “Сусрети
села”, у Неготину су почеле
“Мајске свечаности”, манифе-
стација којом ће ова крајинска
општина до 22.маја прослав-
љати свој дан. Овогодишње
“Мајске свечаности” обухва-
таће низ садржаја које зајед-
нички са локалном самоупр-
авом реализују све неготинске
установе културе и Туристичка
организација.

- Неке од програма по-
светили смо и најмлађима, као
што је програм “Слаткиш дан” и
карневал. Добро је што ћемо и
ове године имати велики број
деце на тргу. Скоро све школе
из општине Неготин су по-
тврдиле учешће на карневалу,
а процењујемо да ће бити око
хиљаду малишана, предшко-
лаца и основаца – истиче
Татјана Панић, чланица Оп-
штинског већа, задужена за
културу и туризам.

Током “Мајских свечано-
сти” Дом културе “Стеван Мок-
рањац”, истакла је Рената
Ђурђевић-Станковић, в.д. ди-
ректорка, приређује шест про-

грама концепцијски формира-
них тако да задовољи све
укусе, од уметничких, као што
су изложбе радова неготинских
сликара и вајара, фотографија
чланова Фото клуба Неготин,
коју организују у сарадњи са
Музејом Крајине, преко конце-
рата београдских “Стубова поп

културе” и борске групе “Њу
дил”, до представе Звездара
театра “Клаустрофобична ко-
медија”.

Једанаести Међунаро-
дни сајам меда и вина, по
речима Душана Петровића, ди-
ректора Туристичке организа-
ције, окупиће око 80 излагача
из Србије, Бугарске, Румуније и
Македоније, а своја вина пред-
ставиће винари из свих позна-
тих винских крајева наше
земље. Слоган овогодишњег
Сајма меда и вина је „Они виде
мед и винО“. Реч је о палин-
дрому, својеврсној игри речи
које читајући се слева надесно
и обрнуто значе исто. Аутор
овог палиндрома је Милорад
Грбовић, в.д. директора На-
родне библиотеке “Доситеј Но-
ваковић”, која се у програм
обележавања Дана општине,
такође укључује богатим садр-
жајима. Библиотека, иначе, ове
године обележава и значај јуби-
леј, 170 година од оснивања
неготинског читалишта.

Историјски архив Него-
тина, каже директор Ненад
Војиновић, представиће Него-
тинцима најновији број часо-
писа “Баштиник”, а љубитељи
историје имаће прилике да чују
и неке од нових аспеката Дру-
гог светског рата, о којима ће
говорити еминентни исто-
ричари др Петар Драгишић и
др Александар Стојановић са
Института за новију историју
Србије.

Планинари “Дели Јова-
на” организоваће 15.маја ре-

гионалну планинарску акцију
“Стазама рајачког виногорја”.
Неготински матуранти, њих
преко 160, ове године “Мату-
рантски плес” заплесаће
20.маја. Музеј Крајине ће
14.маја приредити концерт на
гитари Срђана Тошића, Огњена
Грчака и Милоша Арсе-
нијевића, а 18.маја и промоцију
зборника “Обреновићи у му-
зејским и другим збиркама
Србије и Европе”, у којем је у
трећем тому, и прича о грађи
коју о Обреновићима чува него-
тински Музеј. Музеј Крајине ће
се, истакла је Весна Стаменко-
вић, кустос историчар уметно-
сти, током “Мајских свечаности”
укључити и у сада већ традици-
налну акцију „Музеји Србије од
10 до 10“ , па тако за 21.мај
најављују бројне програме од
наступа хора основне музичке
школе под управом Владице
Перковић, преко предавања
музејског саветника археолога
Гордана Јањића о археолош-
ким истраживањима “Врела”
Шаркамен, изложби радова по-
лазника ликовне школе Иси-
доре Живковић и чланова Фото
клуба Неготин до наступа него-
тинске рок групе “Сторм”. Про-
грам овогодишњих “Мајских
свечаности” завршиће се “Ве-
селим спустом Тимоком у
Рајцу”, којим је иначе плани-
рано отварање манифестације,
али је због лоших временских
прилика и високог водостаја
Тимока и неповољних времен-
ских прилика одложен за 22.
мај.                                    С.М.Ј.

ПОЧЕЛЕ МАЈСКЕ СВЕЧАНОСТИ
Богат програм за Дан Неготина
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КЊАЖЕВАЦ - На ка-
пији Старе планине, у селу
Балта Бериловац седмог маја
одржани су сусрети посвећени
традицији Буџака – Молитва
под Миџором. Фестивал тради-
ционалне хране, игре и песме,
организовала је, по 17. пут, Ту-
ристичка организација општине
Књажевац. 

Сваке године, Ћаја, вр-
ховни пастир Старе планине
онај је ко даје знак за почетак
Ђурђевданских сусрета у Ба-
лта Бериловцу,  знак да пред
публику изађу чувари старих
јела, заната, говора, песме, чо-
банских игара, и да покажу бо-
гатство народних обичаја, тра-
диције, која се, упркос протоку
времена, не губи и  не  забо-
равља. 

На корене је  подсетила
и заменица председника оп-
штине Љубица Николић. 

- Свако друштво које не-
гује традицију, поштује корене,
мора опстати и развијати се.
Ова манифестација то показује
својом бригом да се јела, говор,
песма, игра сачувају и одрже -
рекла је отварајући ''Молитву''

заменица председника општ-
ине Љубица Николић.

Директор Туристичке
организације Бобан Марковић,
нагласио је да традиција, као
саставни део наше културе,
представља битан сегмент књ-
ажевачке туристичке понуде. 

- Управо оваквим мани-
фестацијама, ТО Књажевац,
заједно са свима вама, чува
нашу традицију -  казао је  Мар-
ковић.

Први пут на Молитви
под Миџором све до Старе пла-
нине разлегао се звук фруле
Боре Дугића.

- Први пут сам овде и доћи ћу,
сигурно, макар још једном. Ово
је предиван пејзаж. Источна
Србија је и мистична и реална,
мешавина онога што замиш-
љамо и онога што опажемо –
казао је Дугић.

Најмлађи чланови Шко-

ле фолклора, малишани из
вртића Наша радост, Културно
уметничко друштво ОРО из
Ниша, били су у друштву са
хармоникашем Бобаном Про-
дановићем, трубачким орке-
стром Тимочани. Још једном у
ове крајеве вратила се млада и
талентована певачица тради-
ционалне музике Даница
Крстић.

Први део манифеста-
ције ''Молитва под Миџором''
дешава се сваког шестог маја у
Вртовцу, на месту Калават, у
капелици посвећеној Светом
Ђорђу. У давна времена,
сточари су веровали да за-
штитник њиховог стада смиш-
љено сакупља и растерује
облаке на Старој планини. Да
би га умилостивили, пастири су
одвајали најлепше јагње , укра-
шавали га пролећним венцем и
приносили на камени олтар као
жртву. Жртва се приносила
поред храма, а на маленом
рогу паљена је свећа. Јагње се
спремало у казану, а освеш-
тану чорбу делили су мешта-
нима као реликвију, односно
''молитву.''                          Љ.П.

МОЛИТВА ПОД МИЏОРОМ
Традиција и туристичка атракција Књажевца
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СОКОБАЊА - Специјална
болница “Сокобања”  спремно ће
дочекати предстојећу туристичку се-
зону. Припремни радови на свих пет
објеката који су у саставу овог бол-
ничког комплекса су у завршној фази.
У цетралном објекту комплекса
,Новом Заводу, замењена је ПВЦ сто-
ларија чиме се добило на естетском
изгледу као и енергетској ефикасно-
сти а набављен је и апарат за пре-
чишћавање вода. Када је у питању
објекат “Сокоград”, који се налази у
центру града од ове сезоне у понуди
је и слана соба. Посебно радује чи-
њеница да после неколико година
паузе почиње са радом и купатило
“Бањица”. Током зиме реновирани су
базени који су добили савремен из-
глед са пратећим садржајима, заме-
њена је столарија и урађена  спољна
фасада. На објектима вила “Бота” и
вила “Далмација” је такође било при-
премних радова тако да и ови објекти
спремно дочекују туристичку сезону. 

Од прошле године форми-
ран је и кабинет за спортску меди-
цину који је на располагању спор-

тским екипама из Сокобање и онима
који бораве на припремама у овом
туристичком месту. 

Према речима в.д. дирек-
тора Специјалне болнице “Соко-
бања” Весне Милановић, болница је
протекле године пословала са суфи-
цитом а према најавама и ова година
ће бити веома успешна. 

Корисници услуга болнице
могу бити војни осигураници, пензио-
нери преко радних организација и
синдиката, пацијенти са упутом од
републичког Фонда здравственог
осигурања као и корисници који пла-
ћају из сопствених средстава. Цене
услуга су веома популарне а ту су и
разне повољности и попусти. 

Специјална болница „Соко-
бања“ је научно-наставна база при
Медицинском факултету у Нишу и
једина је установа у Сокобањи која
има одобрење Министарства здр-
авља за примену природних фактора
у лечењу. Опремљеност болнице са-
временим апаратима, нарочито за
испитивање плућне функције, лабо-
раторије, рентген кабинет, стацио-

нарни део са одељењима за превен-
цију, полуинтензивну и интензивну
негу, блок за респираторну и општу
локомоторну рехабилитацију, као и
тим од 50 медицинских радника (35
лекара специјалиста) омогућавају
брзо постављање дијагнозе и успе-

шан третман. Болница је капацитета
560 постеља, од којих је 300 у новом
Заводу Б категорије. Болница поред
здравствених услуга пружа нестан-
дардне услуге велнес односно спа
програма.

М.Б.

ПОЧИЊЕ СА РАДОМ КУПАТИЛО “БАЊИЦА”
Специјална болница Сокобања спремно дочекује туристичку сезону

БОР - Чланови Општинског већа, представници политичких
партија и организације резервних војних старешина положили су
венце и цвеће на спомен обележје страдалим жртвама фашизма
од 1941 до 1945. године. 

- Окупили смо се како би обележили 09. мај, Дан када је
побеђена Немачка и када је завршен Други светски рат. Овај рат је
трајао шест година и највећи је у историји човечанства како по

броју ангажоване војне силе тако и по броју настрадалих.  Морамо
да обележавамо овај датум, јер је Србија земља која се бори про-
тив фашизма. Овај дан обележавамо и у знак сећања на страдале,
што не смемо заборавити – казао је Александар Орловић, члан
Општинског већа.

Момчило Радисављевић , председник резервних војних
старешина, нагласио је да је  9. мај, Дан победе над фашизмом,
најзначајнији датум наше историје, јер је у том рату страдало више
од 50 милиона људи у Србији. 

- Положили смо цвеће и венце на месту где је од 1941 до
1945. године стрељано и обешено 50 родољуба. Овај део града је
историјско место и не би смео да се злоупотребљава за разне ма-
нифестације као што је био покушај ранијих година. Бор је имао 33
логора у којима је било 40000 људи, који су радили  физичке и на-
порне послове, а од којих је 7000 људи страдало и сахрањено у
Бору – рекао је Радисављевић.                                                       Д.К.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ 
Положени венци на спомен обележје страдалима у Другом светском рату

БУДУЈКИЋ : ИСТОРИЈА МОРА  ДА СЕ ПАМТИ
У насељу Вајуга обележена 71.годишњица од победе над фашизмом

КЛАДОВО - Поводом 71. године од победе над фашизмом у Другом
Светском рату,  Игор Филујук економски аташе   руске амбасаде у Београду, др
Драган Будујкић  председник општине Кладово , представници СУБНОРА, ком-
паније "Силовије машини" , ОО СПС Кладово и месне заједнице Вајуга,   поло-
жили су венце и цвеће на спомен обележје  у том  насељу. 

На ратну прошлост путника намерника подсећа садржина текста на
споменику на коме је написано " Овде на обали Дунава 22. септембра 1944.
године почела су садејства Народноослободилачке војске Југославије и Совјет-
ске Црвене армије у завршним биткама против фашистичког агресора ". На
месту  на коме су се  среле јединице  Црвене армије  и Српске девете ударне
бригаде одржан је час историје.

- Срби и Руси су одувек били на истој страни. Наша је  обавеза да пам-
тимо и да се поклонимо сенима храбрих ратника који су у борби за слободу
положили своје животе. Поносан сам што сам био у прилици да се нађем на
месту које представља део бурне прошлости два народа. Захвалан сам љу-
дима вашег краја што чувају успомену на тај догађај- нагласио  је Филујук.

Из села Вајуга  здружене снаге Српске и Руске војске  кренуле су у ко-
начно ослобођење Србије, Југославије и Европе .

-  Те далеке  1944. године , заједничким снагама црвеноармејаца и
српске војске,  кренуло се у  борбу за слободу Србије, тадашње Југославије и
Европе. Променама политичког система не треба да се одричемо правих вред-
ности и неговања традиције, јер  историју не можемо да мењамо. Наша је оба-
веза да на млађе генерације пренесемо сећање на оне који су животе
положили за победу над фашизмом и слободу отаџбине. Зато историја мора
да се памти - казао је др Драган Будујкић председник општине Кладово, након
полагања цвећа на спомен обележје у насељу Вајуга.

М.Р.
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БОР - И овог лета, као и
претходних година, Боранима је
најпопуларнија дестинација за лето-
вање  Грчка. 

- Интересовање Борана за
Грчку годинама не опада, а један од
разлога су приступачне цене. Они
који су и ранијих година путовали у
Грчку то чине и сада, само мењају
летовалиште. Због целокупне си-
туације у свету опало је интересо-
вање за Турску, али се зато Борани
више него раније занимају за Шпа-
нију  – каже Звонко Трифуновић, ди-
ректор туристичке агенције X-Wаy.

Он наглашава да цене
аранжмана нису промењене у од-
носу на прошлу годину, што је најин-
тересантније за летовање у Турској.

- За летовање у Турској су
цене готово на нивоу прошлогодиш-
њих. За Шпанију требате издвојити
од 250 до 450 евра за ноћење са до-
ручком у зависности од тога да ли је
реч о авио или аутобуском превозу.
Цене нису мењане ни у Грчкој.  Крит
је веома занимљив, и са урачунатим
авио превозом, таксама и ноћењем
потребно је око 300 евра по особи,
а за 10 дана  у сезони all inclusive по-
нуда је око 480 евра. Сада је по-
себно интересантно место Лигнано
у Италији, са пуно забавних паркова

и музеја, идеално за породични
одмор. Ту је у понуди апартмански
смешај, а плажа је пешчана– додаје
наш саговорник.

Трифуновић наглашава да
у односу на ранији период у ово
доба године, опада интересовање
Борана за летовање.

- Осећа се код људи не-
извесност у вези посла, и док смо
прошле и претпошле године имали
повећан број туриста, то није случај
и ове године. Борани више прате
цене смештаја и највећим делом се
опредељују за Грчку. Има агенција
које дају попусте на уплату у цело-
сти. Минимално учешће приликом
резервације аранжмана је 30 одсто
од укупног износа а остатак 15 дана
пред полазак на летовање. Постоји
могућност и одложеног плаћања на
више рата путем административне
забране  што  увећава износ за
један до два одсто месечно,  и 15.
децембра је уплата последње рате
за летовање   – рекао је Трифуно-
вић.

Туристичка агенција Xwаy
поред аранжмана за летовање има
у понуди и рецептивни туризам.

- Реч је о афирмацији Бор-
ског региона, и природних лепота
овог дела Србије. Туристе водимо и

у обилазак Дубашнице, Прераста
код Мајданпека где могу видети
бели извор са фантастичним слапо-
вима, планину Стол, обилазак Лаза-
ревог кањона, летење глајдером.
Са групом из Немачке смо обишли
Лазарев кањон, и имали су прилике
да изађу на мали и велики видико-
вац одакле су могли да виде
најдубљи кањон у Србији и били су
одушевљени. У понуди је и роњење

на Борском језеру. Реч је о интро за-
ронима до пет метара дубине, што
траје око сат времена и кошта 3000
динара. Обиласци  туристичких пре-
дела Борког региона су у понуди
током целе године -истиче Трифуно-
вић. 

Ова туристичка агенција
која има пословницу у биоскопу
„Звезда“, ускоро отвара представ-
ништво у улици Моше Пијаде  Д.К.

БОРАНИ ОДЛАЗЕ У ГРЧКУ
Опада интересовање за летовање 

На основу чл. 22 и 43. Статута друштва и Одлуке
бр. 916/1 Одбора директора АД Теретни транспорт Бор, од
26.04.2016 год., КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ објављује : 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
За именовање Извршног директора 

АД Теретни транспорт Бор

1. Подаци о предузећу :
- АД Теретни транспорт Бор;
- седиште предузећа је у Бору, Наде Димић 99;
- претежна делатност предузећа је друмски превоз

терета. 
2. Радно место за које се расписује конкурс : ИЗ-

ВРШНИ ДИРЕКТОР
Послови Извршног директора : организује посло-

вање друштва, спроводи усвојени УППР друштва, заступа
друштво, и стара се о законитости рада друштва и одго-
вара за законитост рада друштва.

3. Услови за именовање : 
- да има високо образовање - VII степен стручне

спреме саобраћајне, машинске, економске или правне
струке;

- да има најмање 3. године радног искуства;
- да није осуђиван за кривично дело против при-

вреде.
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је до

25.05.2016 год.
5. Пријава на конкурс садржи : име и презиме кан-

дидата, датум и место рођења, адресу становања (очи-
тана лична карта), податке о образовању (фотокопија
дипломе о стручној спреми), податке о врсти и дужини
радног искуства (фотокопија радне књижице), са кратким
описом послова на којима је кандидат радио и одговорно-
сти на тим пословима и податке о посебним облатима
знања.

Звонко Трифуновић

РУКОМЕТАШИЦЕ БОРА У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ!
БОР - Борске рукометашице након изванредне сезоне у Супер „Б“ лиги,

оствариле су пласман у Суперлигу Србије! Боранке су у највиши ранг такмичења
у Србији, враћају након сезоне 2008/2009, када је клуб одустао од такмичења у
Суперлиги због огромних дугова. Тада је промењен и назив клуба, којем сада пуно
име гласи „Женски јуниорски рукометни клуб Бор РТБ“, или ЖРЈК Бор РТБ. Борске
рукометашице су у протеклој деценији одиграле више сезоне у најјачем рангу так-
мичења, а неретко су на многим сусретима халу испуњавале скоро до последњег
места. Иако су теоретски испале из Суперлиге, још увек су велике шансе да бор-
ски Женски кошаркашки клуб Бор задржи позицији у кошаркашкој Суперлиги због
проширења лиге на 14. тимова, што би значило да општина Бор у наредној сезони
може имати два Суперлигаша. 

Рукометашице Бора најважнији тријумф оствариле су у Зрењанину, са-
владавши Пролетер Суперпротеин резултатом 20:26, полувреме 4:14, чиме је по-
стало јасно да остали конкуренти у борби за другу позицију која води у Суперлигу,
не могу да стигну борски састав. Прославу освајања друге позиције и пласмана у
Суперлигу борске рукометашице имаће пред својом публиком у сусрету са пред-
последњим Топличанином из Прокупља. За сада су извесна четири учесника жен-
ске Суперлиге у рукомету а поред Бора, то су екипе Радничког из Крагујевца,
Извора Буковичке Бање из Аранђеловца, нишке Наисе, Железничара из Инђије,
Медицинара из Шапца, Јуниора из Београда, док ће се у текућем плеј-ауту са-
знати које ће још три екипе остати суперлигаши, а која ће два састава напустити
најјачи степен такмичења. Шабачки Медицинар је извесно у плеј ауту обезбедио
опстанак, а која ће два тима напустити такмичење сазнаће се у последња три
кола плеј-аута, између екипа Слоге из Петровца на Млави, Јагодине, Кучева, Ки-
кинде и новосадске Минакве. Д.С.
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КЛАДОВО - Мештани Под-
вршке једног од највећих насеља у
општини Кладово од памтивека на
Ђурђевдан од раног јутра запоседну
плато у центру села где пеку младе
јагањце.Мада су времена тешка, а
беспарица притиска са свих страна
на тихој ватри су се окретале пече-
нице. За Ђурђевданску светковину
најбоље је припремити јагње на
тихој ватри. Поступак траје и до пет
часова, јер је јагњетина најукуснија
ако се на ражњу окреће у пролеће,
кажу мештани овог насеља. За
славску трпезу на ражњу је испечено
120 јагањаца. Домаћини су задо-
вољни и поносни што чувају тради-
цију предака.

- Обавезу сам преузео од
моје бабе која је живела 102 године -
с поносом казује Никола Стингић (78)
који је испекао два јагњета. Некада
је славска трпеза била на отвореном
на плацу на коме су се пекли јагањци
јер се месо није носило кући. Свет-
ковина је трајала три дана и била је
празник целог села које је радосно

дочекивало и испраћало госте.
Данас су времена другачија , стигла
је бела техника, гостима се ручак
служи у домовима, али то не ума-
њује значај празника.

Традиција  у насељу Под-
вршка преноси се са колена на ко-
лено, тако да су за разлику од
претходних, ове године у родни крај
стигли и мештани који живе и раде у
иностранству.

- Од 1997. године радим у
Данској и превалио сам пут дуг 2000
километара да би на Ђурђевдан био
у родном селу. Поносан сам што су и
моја деца схватила значај традиције
коју сам преузео од мојих родитеља-
говори Казимир Бакановић који живи
и ради у Скандинавији.

Некада су се ражњеви окре-
тали ручно, међутим данас је тех-
ника учинила своје, ражњеве по-
крећу мали електро-мотори, али то
не умањује утисак слике која је у
овом насељу присутна више од два
века.

- Мало смо се и ми модер-

низовали, тако да више нико не ко-
ристи дрвени ражањ.Овогодишњи
Ђурђевдан остаће упамћен и по
томе што смо први пут имали зајед-
нички  славски колач који је пререзао
отац Дејан Пајић намесник Кључки.
Имао сам част да будем први дома-

ћин ,а тај обичај биће настављен и у
годинама које долазе- поносно ис-
тиче Ђорђе Брадуљевић (68) који је
радни век провео далеко од завичаја
радећи у белом свету, али Ђурђев-
данско славље у родном селу није
пропуштао.                                   М.Р.

НА РАЖЊУ 120 ЈАГАЊАЦА
На Ђурђевдан мештани Подвршке чувају традицију

КЊАЖЕВАЦ - Празник Светог Георгија у Књажевцу је сваке
године вишеструки повод за славље. Ђурђевдан се обележава као
градска слава Књажевца, такође је и храмовна слава књажевачке
цркве, а велики број суграђана управо Светог Ђорђа слави као свог
заштитника и крсну славу. 

У Цркви Светог Великомученика Георгија литургију је, заједно
са књажевачким свештеницима, служио протојереј Синиша Ђорђевић,
потом се кренуло у опход око цркве и обављено је резање славског
колача.

- Наша храмовна слава је заштитник целога града Књажевца.
Ђурђевдан је обележен ове године у петак и многи су ме питали да
ли се на тај дан пости, а с обзиром да смо били у Светлој, односно
Белој недељи, није се постило. Нека да Бог да Свети Великомученик
Георгије подари здравље свим људима -  рекао је протојереј Синиша
Ђорђевић, старешина књажевачке Цркве.

Обележавању Ђурђевдана, поред већег броја суграђана, при-
суствовале су и бројне званице, предвођене Миланом Ђокићем, пред-
седником општине. 

У сарадњи са Црквеним одбором, локалном самоуправом и
Колом српских сестара, црква је, као и сваке године припремила при-
годно послужење за све присутне у порти, а по неписаној традицији,
за добро расположење побринуо се оркестар “Мала ноћна музика”. 

Љ.П.

ЂОРЂЕВИЋ: ХРАМОВНА СЛАВА
ЗАШТИТНИК КЊАЖЕВЦА

Обележен Ђурђевдан – градска слава Књажевца 

ПРАЗНИК УМЕТНОСТИ

Изложба "Жене сликари" 

МАЈДАНПЕК - Све је спремно за отварање овогодишње XIV Међуна-
родне изложбе "Жене сликари" у Мајданпеку на којој учествују 184 уметнице из
осам земаља, од којих се велики број очекује на свечаном отварању у суботу,
14. маја у 14 часова у Великој галерији Центра за културу Мајданпек.

Селекциона комисија је од 193 уметнице са 319 радова за излагање
одабрала 275 радова 184 уметнице из осам земаља и то из: Мексика, Хрватске,
Мађарске, Русије, Тајланда, Аустралије, Републике Српске, БиХ и Србије. Жири
изложбе који је предводио Веселин Пејчић, академски вајар и дизајнер донео је
Одлуку о наградама, па и да  Гран При (Grand Prih), Велику награду изложбе
добије Снежана Перовић, академски вајар из Београда за рад “Црвени шешир”
у категорији скулптура. 

У свакој изложбеној категорији додељена је по једна Прва награда, па
је добитница Прве награде за сликарство Lillian Carland Малбашић, професор
и академски сликар из Сремске Митровице односно, Мелбурна у Аустралији, за
рад “Хор у част браће YIN”.  Добитница Прве награде за цртеж је Марион Дедић,
сликар из Гроцке, за рад  “Без назива”, а за графику Марина Нићифоровић, ака-
демски вајар из Београда, за рад “Уплетена слама”. Прва награда за скулптуру
припала је Биљани Топаловић визуелној уметници из Београда, за рад “Струне”,
а добитница Прве награде за Дигитал арт је Наташа Владисављевић, визуелни
уметник - Академија Романов, из Смедерева, за рад “Снови у магли”.

Центар за културу Мајданпек се као организатор побринуо да све учес-
нице изложбе “Жене сликари” упознају овај град, па ће тако, пре отварања, осим
посета актуелних  изложби у мајданпечком Музеју и Градској галерији, заинте-
ресоване моћи да посете Рајкову пећину и панорамски разгледају Рудник бакра
Мајданпек.

Изложба “Жене сликари” ће моћи да се погледа од 14.маја до 14.јуна.
С.В.


