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УСВОЈЕН ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

БОР - Најзначајнији предлози 
одлу ка који су се нашли на седници 
Оп штин ског већа у Бору, одржаној 
протекле недеље, били су извештаји о 
раду јавних предузећа и установа, као 

и извештај о извршењу буџета за прву 
половину 2017. године.

- За период јануар - јун 2017. го-
дине, рађен је један ребаланс, буџет смо 
кренули са две милијарде и сто хиљада 

динара, ребалансом смо увећали за 135 
милиона динара, тако да смо за период 
01.06.2017. радили са буџетом од 2 ми-
лијарде и 235 милиона динара. Укупан 
суфицит који је остварен за овај период 
је у износу од 166 милиона динара, док 
је остварење прихода 38 процената, што 
је процентуално отприлике исто као и 
за исти период прошле године-каже 
Данијела Јовановић,начелница финан-
сија Општинске управе Бор и додаје да 
је остварено више прихода у износу од 
96 милиона динара који се односе на 
накнаду за заштиту животне средине и 
порез на имовину правних лица, док је 
извршење расхода око 37 процената од 
чега је највећи део за зараде запослених 
у јавном сектору.

Пред одборницима ће се на на-
редној седници наћи и предлог одлуке 
о увођењу услуге лични пратилац и пер-
сонални асистент за лица са посебним 
потребама.

Чланови Општинског већа јед-
ногласно су усвојили и извештајe о раду 

јавних предузећа и установа. Најтежа 
ситуације је у ЈКП “Топлана” и “Водовод”, 
док је једино ЈКП “3. октобар” пословао 
позитивно.

-Kao и претходних година нај-
већи проблем су нам “Топлана” и “Водо-
вод”, видели смо и извештај о Апотекар-
ској установи “Бор” који је такође још 
један од горућих проблема у општини 
Бор. Сагледавамо све могућности 
како бисмо могли да помогнемо овим 
предузећима и превазиђемо кризу и 
проблеме који су настали. Уложићемо 
максималне напоре и труд и обезбеди-
ти грејање за наше грађане-наглашава 
Јасмина Орлић, заменица председника 
Општине Бор.

Пред одборницима локалног 
парламента ће се на наредној седници 
наћи и предлог одлуке о постављању и 
уклањању мањих монтажних објеката и 
других објеката привременог каракте-
ра на јавним и другим површинама на 
територији општине Бор.

 М.М. 

МАЈДАНПЕк- У Градској топлани у Мајданпеку припреме за предстојећу 
грејну сезону су у пуном јеку. Ради се убрзано и предвиђени радови приводе крају, 
па тако и ремонт главног котла како би се спремније него прошле године стартова-
ло, а стабилно и квалитетно грејање обезбеђивало током читаве сезоне.

Током претходних месеци, запослени у Јавно комуналном предузећу за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” које брине о систему 
даљинског грејања у овом граду, на који је повезано око 75 одсто укупног броја 
стамбених јединица у граду, настојали су да интервенцијама отклоне све кварове 
и “слабе тачке” који су задавали главобољу током минуле сезоне и били узрок не-
задовољства корисника. Радило се у подстаницама, на самој топловодној мрежи, 
а припреман је и ремонт главног котла који се увелико одвија, захваљујући спрем-
ности локалне самоуправе да 17 милиона динара издвоји за те намене. У Градској 
топлани кажу да се тај посао одвија предвиђеном динамиком, те очекују да ће већ 
на почетку сезоне имати све услове да испуне очекивања корисника и обезбеде 
квалитетно даљинско грејање.

Током прошле сезоне, корисници су у више наврата организовали протесте 
незадовољни прекидима у снабдевању и квалитетом грејања, а при том захтевали и 
једноставније услове за искључење са мреже, чему се одговарајућим скупштинским 
решењима изашло у сусрет.

 И.Ћ. 

кЊАЖЕВАЦ-Полицијска управа у Зајечару добила је 16 нових аутомобила 
марке ‘’шкода’’. Део возног парка намењен је и Полицијској станици у Књажевцу. 

Службена возила које је Министарство унутрашњих послова испоручило 
полицијским управама, допринеће ефикаснијем раду полицијских службеника, 
а тиме и већој безбедности грађана и имовине, казала је Милена Божић Милић, 
портпарол ПУ Зајечар. 

„За грађане то значи да ће моћи да очекују брже и ефиксаније интерванције 
полиције по позивима и пријавама, било да је у питању нарушавање јавног реда и 
мира, или пријава неког кривичног дела за које је неопходна брза и правовремена 
реакција полиције. За мештане околних села значиће већу присутност полиције у 
тим местима’’, нагласила је Божић Милић.

Како је најављено из Министарства унутрашњих послова, у наредном перио-
ду радиће се на даљем обнављању возног парка, опремање специфичном опремом, 
униформама и техничким уређајима. 

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

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.”

Одржана седницa Општинског већа у Бору

У Градској топлани интензивни радови на ремонту 
главног котла

У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 
СПРЕМНИЈЕ НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Обновљен возни парк

НОВА ВОЗИЛА ЗА ПОЛИЦИЈСкУ 
СТАНИЦУ У кЊАЖЕВЦУ
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Почело уређење трга Димитрија Туцовића у књажевцу

ђОкИћ: ПОТВРђУЈЕМО 
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У кладову обележен европски „Дан Зеленог појаса”

ДОПРИНОС ЕВРОПСкОЈ ЗЕЛЕНОЈ 
ИНФРАСТРУкТУРИ

кЛАДОВО-Под слоганом “Сачу-
вајмо природу зеленог појаса” Друштво 
за заштиту и проучавање птица Србије”, 
општина Кладово и Центар за културу 
обележили су “Дан европског зеленог 
појаса”. Услед вишедеценијског Хладног 
рата, на линији гвоздене завесе која је 
раздвајала Источни од Западног блока 
створена је зелена зона у којој је бујала 
дивља природа.

-Зелени појас повезује 24 земље, 
простире се дуж више од 12.500 км пред-
ставља ослонац пан-европске еколошке 
мреже са 40 националних паркова и са 
више од 3200 заштићених подручја и 
даје немерљив допринос европској “зе-
леној инфраструктури”.

Манифестацију су подржали 
Немачка фондација за животну среди-
ну, Немачка организација за техничку 
сарадњу (ГИЗ), Европска асоцијација 
Зеленог појаса и Фондација “ЕуроНа-
тур”- казала је Сандра Вигер, менаџер 
фондације “ЕуроНатур”.

Сектор “Ђердапа” са природним 
вредностима убраја се у међународно 
важна подручја за птице и центре ев-
ропског биодиверзитета, а Кладово је с 
разлогом било домаћин манифестације 
„Дан Зеленог појаса“ којом је обележен 
дан када је покренута европска иниција-
тива за заштиту простора који се проте-
же дуж бивше „гвоздене завесе“.

- Захваљујући националном 
парку “Ђердап”, Кладово се нашло на 

простору Зеленог појаса и изабрано је 
за место где ће се обележити дан који 
треба поново да уједини Европу у новој 
мисији заштите природног и културног 
наслеђа, нашег најбољег извозног про-
извода, истакла је Сандра Јовановић, 
организаторка “Дана Зеленог појаса”.

Низводно од хидроцентрале 
код Кладова значајани су локалитети 
Кладовска пешчара станиште 63 врсте 
биља од којих је 15 заштићено и Мала 
Врбица станиште 147 регистрованих 
врста птица од који су 80 гнездарице. 
Ти ресурси се недовољно користе сма-
тра Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово. То што је пропуштено 
можемо и морамо исправити јер је вели-
ка част да је Кладово изабрано за место 
у коме се обележава Дан Зеленог појаса.

Када су то препознали други, 
наша је обавеза да учинимо све да тај 
део културног наслеђа буде један од 
брендова општине Кладово, додао је 
Чучулановић.

Изложбе домаће радиности, 
меда и народних рукотворина, актив-
ности Удружења за очување природе 
“Дивљина”, бициклистичка тура и по-
сматрање птица у природном станишту 
“Мала Врбица” били су део програма 
укунпонованог у “Дан обележавања Зе-
леног појаса”. Допринос манифестацији 
пригодним културно-уметничким про-
грамом дали су и чланови АКУД “Полет”. 
Фолклорно наслеђе и арома рибље чор-

кЊАЖЕВАЦ-Радови у оквиру пројекта уређења интегрисаног градског 
језгра настављени су уређењем трга Димитрија Туцовића. ‘’Циљ нам је да не-
прекидно потврђујемо епитет најлепше вароши у Србији,’’ казао је председник 
општине Књажевац Милан Ђокић. 

Један од централних градских тргова задржаће и након реконструкције 
своје главне карактеристеке.

‘’Након завршетка овог пројекта, трг Димитрија Туцовића са улицом до 
каменог моста изгледаће потпуно другачије. Реч је о наставку пројекта уређења 
интегрисаног градског језгра. Циљ нам је да Књажевац непрекидно потврђује 
епитет најлепше вароши у Србији. Подигнута је камена коцка која је била де-
нивелисана биће враћена након реконструкције јавне расвете и водоводног 
система’’, казао је Ђокић.

Посао на уређењу Трга Димитрија Туцовића добило предузеће Спектар 
– инвест из Параћина. Подизвођач је Јавно комунално предузеће ‘’Стандард’’, 
а вредност радова је нешто мање од 10 милиона динара са ПДВ-ом. План је да 
наредне године буде изграђени нови мост код Дома културе и брана која ће 
подићи ниво Тимока.

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

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књаже-
вац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства.”

 БОЉЕВАЦ-Општина Бољевац ове године реализује два пројекта из про-
грама прекограничне сарадње Interreg-IPA CBC, Србија - Бугарска. Први је везан за 
заштиту од пожара у партнерству са општином Кула, а други се односи на стварање 
услова за смањење миграција младе популације у пограничним областима. 

Партнери на другом пројекту „Основа за бољу будућност младих“ су Култур-
но-образовни центар и институција културе у општини Чипровци, а укупна вред-
ност за оба партнера износи нешто више од петсто хиљада евра. 

- Пројекат би требало да омогући побољшање квалитета живота младе по-
пулације, подстицај предузетништва и развој креативних вештина, посебно међу 
средњошколском омладином у завршним разредима, а на тај начин би се олакшало 
и њихово будуће професионално ангажовање, истакла је Емина Бранковић, дирек-
торка Културно-образовног центра, на конференцији за новинаре. 

Све пројектне активности ће бити реализоване у бољевачкој установи кул-
туре, која ће бити реконструисана за ове потребе, а радове изоди фирма Рамарк из 
Чачка. Вредност радова на реконструкцији зграде износи око 230 хиљада евра, а 
осим фасаде биће реконструисани инсталациони системи и део унутрашњег про-
стора. 

Реализација пројекта ће трајати до средине наредне године, а један од за-
датака јесте и успостављање интензивнијих веза међу младима у две пограничне 
области.  М.Г.

Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни жети“ суфинансира Општина 
Бољевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове 
органа који је доделио средства”.

бе која се крчкала у котлићу потврдили 
су богатство различитости кладовског 
краја. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладо-

ва: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 
суфинансира Општина Кладово – „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту 
нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства“. 

Реализује се други пројекат прекограничне сарадње

ОСНОВА ЗА БОЉУ 
БУДУћНОСТ МЛАДИХ
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Обележен 22. септембар Дан ослобођења општине кладово у Другом светском рату

ИСТОРИЈА ЈЕ ДА СЕ ПАМТИ
кЛАДОВО - Поводом 22. 

септембра, Дана ослобођења 
општине Кладово у Другом свет-
ском рату, цвеће на спомен обе-
лежја у граду и у насељу Вајуга по-
ложиле су делегације СУБНОР-а, 
локалне самоуправе, компаније 
„Силовије машини”, руско-српског 
пријатељства, амбасаде Русије у 
Београду и поштоваоци дела хра-
брих ратника. Тиме је настављена 
традиција подсећања на датум из 
прошлости јер је тог дана пре 73 
године у кладовски крај стигла 
слобода.

- Иако се од 2002. године 
тај датум не обележава као Дан 
општине Кладово СУБНОР ре-
довно организује окупљања по-
ред спомен обележја у граду, али 
и у насељу Вајуга на месту на коме 
су се среле јединице Украјинског 
корпуса Црвене армије и девете Ударне српске бригаде. Из тог на-
сеља су започеле завршне операције у ослобађању тадашње др-
жаве од окупатора - казао је Небојша Стојановић, председник ОО 
СУБНОР-а.

Након што су војници Црвене армије форсирајући Дунав ушли 
у Србију, из насеља Вајуга кренули су у широку офанзиву и том делу 
Србије подарили су слободу. Била је то прекретница у борби против 
немачког агресора и зато историја мора да се памти.

- Историја нас учи да у селу Вајуга није било много времена за 
одмор храбрих ратника, јер је започела заједничка офанзива која 
је допринела поразу немачког агресора и на ту чињеницу морамо 
бити поносни.

Поносни смо и на сазнања да општина Кладово не заборавља 
жртве рата и сваког 22. септембра ми се овде заједно поклонимо 
њиховим сенима - поручио је Владлен Зеленин, први секретар ам-
басаде Русија у Београду.

До пре 15 година 22. септембар се обележавао као Дан ос-
лобођења општине Кладово, а данас су остале само успомене. На 
дане уз ратне прошлости Кладовљанима и путницима намерницима 
поруку шаље споменик пирамидалног облика подигнут код насеља 
Вајуга 1985. године.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“. 
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Потписани уговори о реализацији програма
ЕкОНОМИЈА/ОГЛАС

БОЉЕВАЦ - У Фабрици 
по љо привредних машина “Агро-
механика” у Бољевцу, потписан 
је уговор са Средњом школом 
„Никола Тесла“, о почетку реа-
лизације програма дуалног об-
разовања, који се реализује у 
сарадњи са Министарством про-
свете и Привредном комором 
Србије. Уговоре су потписали и 
ученици и њихови родитељи, 
за два занимања из области ма-
шинске струке – техничар за ком-
пјутерско управљање четвртог 
степена и оператер машинске 
обраде, трећег степена стручно-
сти. 

Током школовања, учени-
ци ове струке ће практични део 
наставе обављати у погонима 
фабрике, под надзором ментора, 
а од другог разреда ће од „Агро-
механике“ добијати и стипен-
дију. По окончању школовања у 
фабрици им је обезбеђено запо-
слење.

 - У Србији се ове године по 

дуалном програму школује око 
три хиљаде ученика у шездесет 
школа, а заступљено је деветна-
ест занимања. У процес је укљу-
чено две стотине компанија, 
а једна од њих је и бољевачка 
„Агромеханика“. Ово је значајан 
корак за општину, с обзиром да 
се на овај начин школују кадро-
ви за потребе тржишта рада, а то 
гарантује и запослење и останак 
младих у својим срединама, ис-
такла је  Ана Стојановић, руково-
дилац Центра за дуално образо-
вање Привредне коморе Србије. 

Фабрика је спремна да ре-
ализује део образовног програ-
ма који се односи на практичну 
наставу, обезбеђени су ментори 
за практични рад у погонима, за-
штитна опрема, а ученици ће за 
време које проводе у фабрици, 
добијати и топли оброк, потвр-
дили су у „Агромеханици“. 

- Осим практичне обуке 
на савременим, компјутеризо-
ваним машинама, ученици ће 
моћи да се упознају и са начи-
ном организације рада у фабри-
ци, који прати трендове великих 

европских компанија, са којима 
ова фабрика годинама сарађује, 
наглашава директор Бранислав 
Рајић.

 - Ово је прва генерација 
која се школује по дуалном прин-
ципу и ми се надамо да ћемо и 
наредних година моћи да рачу-
намо на нове кадрове, с обзи-
ром да ширимо производњу не 
само у области поњомеханиза-
ције, већ планирамо и освајање 
производње резервних делова 
за аутомобиле, као и сопствену 
производњу трактора, које тре-
нутно склапамо у сарадњи са 

компанијом из Индије, истиче 
Рајић. 

Осим обавеза предвиђе-
них уговором, у „Агромеханици“ 
су спремни да понуде и друге по-
годности ученицима који покажу 
завидан успех и интересовање 
за област машинства, а једна од 
њих је  стипендија за наставак 
школовања. 

За већину средњошкола-
ца, главни мотив да се определе 
за  ова занимања јесте сигурно 
запослење по окончању тро-
годишњег, односно четворого-
дишњег образовања. М.Г.
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По четврти пут одржана планинарска акција

ДО ТУПИЖНИЦЕ У 
ЧАСТ ДОНОРА

Реконструкција атарских путева у општини кладово

БЕЗБЕДНИЈЕ ДО ИМАЊА

Одржано ГПЦ светском првенству у Чешкој

12 МЕДАЉА ЗА 
ПАУЕРЛИФТИНГ кЛУБ

кЊАЖЕВАЦ-Сандра Живковић, којој су 2013. трансплантира-
на плућа, организовала је, четврти пут заредом, планинарску акцију 
успона на Тупижницу у част свог донара. Акција, која је до нацио-
налне кампање ‘’Продужи живот’’, окупила је близу 300 љубитеља 
природе из целе земље. 

Двадесетпетогодишња Сандра Живковић повела је из Бучја 
преко 300 љубитеља природе у освајање Тупижнице, а све у част 
донора коме дугује свој нови живот. Ова млада Књажевчанка, којој 
су плућа трансплатирана 2013. године организатор је планинарске 
акције ‘’У част мог донора’’. Сандра сматра да у Србији јача свест о 
значају завештања органа и значајаним помацима нада се са доно-
шењем закона који ће регулисати ову област. 

‘’По рођењу сви ће бити донори, а они који неће, изјашњаваће 
се да неће. Мислим да је то у нашој ситуацији бољи закон,’’ каже Сан-
дра. 

Закон о пресађивању људских органа у сврху лечења биће 
усвојен до краје ове године. У међувремену, овакве и сличне акције, 
хумане и инспиративне, допринеће информисаности људи да се са 
једном донорском картицом може спасти између седам и 14 живота. 

 Продајом мајица током акције ‘’У част мог донора’’ прикупљан 
је новац за лечење оболелих од цистичне фиброзе, болести од које је 
Сандра боловала готово од рођења и због које је пре четири године 
била подвргнута трансплантацији.

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

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.”

кЊАЖЕВАЦ - На званичном ГПЦ светском првенству које се одржало у Чеш-
кој републици – Зрутнов од 16-23. 09. 2017. године за репрезентацију Србије испред 
пауерлифтинг клуба Књажевац наступило је 9 учесника, од тога 6 такмичара и 3 
такмичарки.

Освојено је 12 медаља од тога 9 златних, 3 сребрних и једно седмо место у 
конкуренцији од око 650 такмичара на 846 наступа, остварили су следеће резултате:

Милена Мартиновић прво место у категорији тинејџерки Т3 ( 18 – 19 година) 
преко 110+ килограма у пауерлифтингу без опреме са подигнутих 147.5 кг у чучњу, 
95кг у bench pressu и 160 кг у деадлифту, укупно 402.5 килограма у тоталу. Милена је 
у четвртом покушају поставила нови светски и европски рекорд у чучњу који сада 
износи 152.5 кг, светски и европски рекорд у bench pressu који сада износи 95 кг и 
светски и европски рекорд у мртвом дизању који сада износи 165 кг. Ово су нови 
светски и европски рекорди у powerliftingu без опреме у категорији тинејџерки Т3 
(18 – 19 година) преко 110+ килограма.

Иван Станковић прво место у категорији ветерана М1 (40-44 година) до 75 
килограма у пауерлифтингу без опреме са подигнутих 230 кг у чучњу, 130 кг у bench 
press-у и 240кг у deadlift-у, укупно 600 килограма у тоталу. 

Душан Јовановић прво место у категорији сениора - опен (24-39 година) до 
110 килограма у пауерлифтингу без опреме са подигнутих 310 кг у чучњу, 207.5 кг 
у bench press-у и 320кг у deadlift-у, укупно 837.5 килограма у тоталу.

Александар Тошић прво место у категорији јуниора (20-23 година) до 75 
килограма у чучњу са опремом са подигнутих 125 кг у чучњу. Александар је уједно 
поставио нови светски и европски рекорд.

Александар Тошић прво место у категорији јуниора (20-23 година) до 67.5 
килограма у bench press-у са опремом са подигнутих 95 кг. 

Александар Тошић друго место у категорији јуниора (20-23 година) до 67.5 
килограма у deadlift-у са опремом са подигнутих 150 кг.

Ана Кнежевић прво место у категорији јуниорки (20-23 година) до 56 кило-
грама у bench press-у без опреме са подигнутих 32.5 кг.

Ана Кнежевић прво место у категорији јуниорки (20-23 година) до 56 кило-
грама у deadlift-у без опреме са подигнутих 115 кг.

Никола Станковић друго место у категорији тинејџера Т2 (16-17 година) до 
75 килограма у bench press-у без опреме са подигнутих 95 кг.

Никола Станковић друго место у категорији тинејџера т2 (16-17 година) до 
75 килограма у deadlift-у без опреме са подигнутих 180 кг.

Никола Рељић седмо место у категорији сениора (24-39 година) до 100 ки-
лограма у bench press-у без опреме са подигнутих 170 кг.

Невенка Црногорчевић прво место у категорији ветеранки М2 (45-49 година) 
до 52 килограма у deadlift-у без опреме са подигнутих 113.5 кг. Невенка је уједно 
поставила нови европски рекорд у овој категорији.

Лаура Пешић прво место у категорији сениорки (24-39 година) до 67.5 кило-
грама у чучњу без опреме са са подигнутих 160 кг. Лаура је уједно поставила нови 
европски рекорд.

Одлазак на светско првенство подржали су општина Књажевац и спортски 
савез Књажевца.

кЛАДОВО-Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 
одобрило је општини Кладово 580.446 динара за ревитализацију атарских путева 
у катастарској општини Велика Врбица. Реч је о бесповратним средствима која 
ће бити утрошена за поправку 8086 квадрата пољских комуникација. Вредност 
радова процењена је на близу 2 милиона, тако да је учешће општине Кладово 
1,4 милиона динара. Како се планира атарски путеви биће поравнати, посути 
ризлом и тампонирани.

Том послу највише се радују ратари, који свакодневно користе атарске 
путеве и веома добро знају са каквим се проблемима суочавају.

- Реконструкција атарских путева веома је важна јер су они у лошем стању. 
Радови који предстоје биће наставак посла започетог прошле јесени. Када се они 
заврше лакше ћемо стизати до својих њива и имаћемо безбеднији и ефикаснији 
приступ имањима - говори Борис Србуловић, домаћин из Велике Врбице који 
обрађује 150 хектара плодних ораница у Кључу.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 

суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно 
не изражавају ставове органа који је доделио средства“. 

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ- Свих 4500 метара бетонско азбестних цеви у 15 
улица у мрежи градског водовода у Доњем Милановцу биће замењено до краја 
ове године, обећавају најодговорнији у Јавно комуналном предузећу “Доњи 
Милановац”.

У овом Јавном предузећу знају да ће у реализацији тог великог, захтевног 
и комплексног посла морати да се суоче и са све неповољнијим временским при-
ликама, али обећавају да ће учинити све како би се што пре полиетиленске цеви 
нашле у мрежи градског водовода, јер је план да се у овој фази реконструкције 
водоводне мреже замена цеви обави у улицама Војводе Мишића, Вука Караџића, 
Змај Јовиној, Кнеза Милоша, Јована Цвијића, Светозара Марковића, Лепенски 
вир, Хајдук Вељковој, Капетана Тенке, Иве Стојановића, 9.октобра, 16.бригаде, 
дела улица Николе Пашића, Краља Петра I и Орешковице.

  И.Ћ.

Замена азбестних цеви у градском водоводу

ПОСАО ћЕ БИТИ ЗАВРШЕН 
ДО кРАЈА ГОДИНЕ
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Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (12)

МЛАДИ кОЦкИЦА У МОЗАИкУ ПРОБЛЕМА
БОРСкИ ОкРУГ-Интервјуишући, крајем прошле године, пред-

седнике општина: Кладово, Мајданпек и Негодин за недељник ‘’Ти-
мочке’’, постало нам је јасно да, свако из свог угла, одлично сагледа-
вају узроке и последице нарастујуће депопулације и одлазак младих 
у веће градове, па и из Србије. Нисмо стекли утисак да и они сами 
јасно виде решење проблема. Бар не у краћем временском периоду, 
и не самостално, без помоћи државе.

Општине Kладово је по попису из 1991. године имала око 25 
хиљада становника. По последњој званичној процени, из 2015. го-
дине, сада има око 19,5 хиљада житеља.

Радисав Чучулановић, председник Општине Kладово каже да 
локална самоуправа у Кладову има приоритет да створи и отвори 
радна места где ће, пре свега млади, људи да раде, јер ако то не буду 
урадили,каже, опустеће овај крај.

- Ми у Kладову у овом тренутку имамо морталитет од близу 500 
људи на годишњем нивоу, а наталитет од око 150. Значи да нас сваке 
године има 350 мање. Није тешко израчунати да је то за Kладово у на-
редних 10 године, ако се нешто не промени, 3.500 становника мање, 
па можемо математички да прорачунамо када ће број становника у 
нашој општини бити нула-јасан је Чучулановиоћ. 

По његовим речима, уколико се не буду развијали привред-
ни субјекти, и ако привреда не буде радила на одговарајући начин, 
Кладово ће имати велике демографске проблеме. 

-Свако ко оде за Београд- он остаје тамо, више се не враћа. 
Kоефицијенат људи који су сиромашни нон-стоп расте. Он је негде 
са 3,9 отишао на 4,4 одсто. Ми овде у Kладову издвајамо преко 20 
милиона динара само за социјална давања, али сматрамо да мла-
де људе треба покренути, мотивисати и стимулисани да остану и у 
Kладову и околним селима добро живе од свог рада-закључује први 
човек Кладова.

Јован Миловановић, председник Општине Неготин сматра да 
поред свих проблема које свака општина појединачно има за себе, 
не постоји снага или обједињујући фактор који би успешно реализо-
вао динамичнији регионални развој и већу сарадњу општина.

-Зато што смо сви фокусирани на неке локалне проблеме и 

немамо такву позицију, ни времена, ни капацитета за тако крупне 
ствари као што су проблеми на региону. Најважније је да задржимо 
људе путем радних места, другачијег начина нема. Радимо на по-
већању привредног развоја, видљиве су и инвестиције, али све је 
то јако споро и резултати се неће видети ни у наредних неколико 
година-каже он.

По речима Миловановића, за дугорочан успешан привредни 
развој битна је и стабилност у политичком смислу. После свих турбу-
лентних времена 90-их година потребан је и један дужи континуитет 
власти да би могли да се реализују сви зацртани планови и страте-
гије. Честа мењања власти, и често мењање законске регулативе, од-

бија инвеститоре.(напомена: Миловановић је почетком 2017. године 
смењен са места председника Општине Неготин)

-Kључно питање је шта урадити по питању запошљавања. 
Наши планови развоја пољопривреде и туризма су дугорочног крак-
тера и са њима се у кратком року не може превазићи овај проблем 
и брзо створити позитивна клима-сматра Дејан Вагнер, председник 
Општине Мајданпек.

И за мајданпечку општину остаје велико питање како привући 
инвеститоре. 

-Нажалост, један од огромних проблема Мајданпека су лоши 
прилазни путеви и укупно локална путна мрежа. Мада, по мени, то 
није кључни проблем. Неке друге општине и градови се налазе одмах 
поред ауто-пута, па и они имају проблем да привуку инвеститоре. 

И Вагнер мисли да без помоћи и озбиљније подршке државе 
да се инвеститори доведу у овај крај, локалне самоуправе ће тешко 
саме решити тај проблем. 

- Невезано за то, свесни смо да без опстанка Рударско-топи-
оничарског басена ‘’Бор’’ нема ни опстанка живота на овим просто-
рима. Можда сам се погрешно изразио, јер живота ће свакако на 
овим просторима бити, али мислим да сви знамо какав би то живот 
био-закључио је Вагнер. 

 Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ , суфинансиран је из буџета 

Републике Србије – Министарства културе и информисања . Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

МАЈДАНПЕк-Само недељу 
дана након доњомилановачке, 
успела промоција књиге пое-
зије „Испод коже“, Неранџе Нене 
Костић, песникиње из Мосне, ор-
ганизована је и у Мајданпеку. У 
Градској галерији и организацији 
Центра за културу, а у сјајном 
амбијенту загрејаном снажним 
речима и топлим мелодијама уз 
помоћ сјајних гитариста ученика 
Музичке школе “Ранко Кривић” 

вече поезије приредила је пес-
никиња уз помоћ својих прија-
теља. 

У улози модератора, Пеко 
Лаличић, књижевник и песник 
из Мајданпека, љубитеље лепе 
писане речи зналачки је водио 
кроз збирку поезије “Испод ко-
же”састављену од три лирске 
целине и 99 песама од којих су 
изабране говориле песникиња и 
њена пријатељица по перу, Љу-
бинка Димитријевић.

 И.Ћ.

Успела промоција књиге поезије Неранџе Нене костић

„ИСПОД кОЖЕ“

Радисав Чучулановић Јован Миловановић Дејан Вагнер
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„МАЈДАНАРТ“ У ПУНОМ СЈАЈУ

1. ОкТОБАР 2017 − МЕђУНАРОДНИ 
ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

И ове јесени моћно издање традиционалне манифестације

МАЈДАНПЕк- У организацији Удружења за уметност, културу 
и туризам “МајданАрт” и ове године у граду под Старицом је током 
септембра организована истоимена манифестација, а у оквиру ње 
бројне друге, почев од велике VIII Међународне изложбе “Уметност 
у минијатури”, бројних радионица, уметничких и едукативних, сли-
карских и за израду керамике, али и конкурса за младе.

Овогодишња VIII Међународне изложбе “Уметност у минијату-
ри”, показала је још једном да може да буде и више од изложбе, прво 
тиме што је омогућила да са неколико стотина радова више од 300 
уметника из 38 земаља света, креативна енергија буде преточена у 
мозаик саткан од минијатуре, а онда и тако сто су на дан отварања 
изложбе свим заинтересованим уметницима били добри домаћи-
ни показавши да је Мајданпек рударски град са душом и великим 
поштовањем за свет уметности и културе. Међународна уметничка 
радионица за израду уникатног накита, затим конкурс за младе од 
три до 19 година,онда едукативне радионице, само су део садржаја 
предвиђених програмом манифестације која од почетка овог века 

у Мајданпеку успева и траје. После организоване посете основаца 
и креативне радионице сликања минијатура, приређена су едука-
тивне радионице рада у керамици. Прошле суботе, организован је 
први део у оквиру VIII Међународне изложбе “Уметност у минија-
тури МајданАрт 2017”, у организацији Удружења “МајданАрт” и ОШ 
“Велимир Маркићевић” са 22 учесника из Мајданпека и Влаола који 
су имали прилику да упознају основе рада у керамичарској глини 
од израде модела, изливања калупа у гипсу, до израде елемената за 
накит од керамике. Радови су захтевали период мировања до 27.сеп-
тембра, када је у Атељеу керамике “М” био предвиђен други део који 
подразумева печење тих радова на 900 степени Целзијуса, после 
чега следи глазирање, па ново печење на 1100 степени, да би наста-
ли радови били изложени у Основној школи “Велимир Маркићевић”.

Затварањем изложбе минијатура, затвара се овогодишњи 
“МајданАрт”, али само да би био припремљен нови конкурс који ће 
позивима већ од почетка наредне године, моћну стваралачку реку 
још једном усмерити на град увек жељан уметности, на Мајданпек.

  И.Ћ.

Старење популације данас представља један од највећих успе-
ха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова. 

Процена је да ће број старијих особа широм света порасти за 
56%, односно са 901 милион особа на више од 1,4 милијарде између 
2015. и 2030. године. До 2030. године, број особа старијих од 60 го-
дина и више ће премашити број младих узраста од 15 до 24 године. 

Слоган овогодишње кампање: “Корак у будућност: препозна-
вање талената, доприноса и учешћа старијих у друштву” изабран 
је са циљем да се промовише допринос и учешће старијих особа у 
породици, локалној заједници и друштву. Овогодишња тема нагла-
шава везу између препознавања талената међу старијим особама и 
могућности њиховог учешћа у окружењу у коме живе, чиме се омо-
гућава имплементација Агенде 2030 и Мадридског међународног 
плана акције о старењу, који тренутно пролази кроз трећи круг пре-
гледа и процене. Потреба да се обрати пажња на често занемарен 
допринос старијих особа, није само неопходана за њихову добробит, 
већ је и императив за процес одрживог развоја.

Неопходно је истражити најделотворније начине промоције и 
оснаживања учешћа старијих особа у различитим аспектима живо-
та, али и подржати њихово учешће, у складу са основним правима 
старијих особа, њиховим потребама и жељама.

Циљеви овогодишње кампање:
•	 Омогућавање услова/мера које утичу на спремност старијих 

особа да активно учествују, што подразумева здравствено 
осигурање, редован приход, правну заштиту и приступ 
финансијским услугама.

•	 Начини/средства за оснаживања учешћа у старости, 

укључујући савремену технологију, образовање и доживотно 
учење, приступ информацијама, као и превазилажење 
баријера које искључују или дискриминишу старије особе.
Придружите се
Обележавање Међународног дана старијих особа укључиће 

велики број здравствено-промотивних активности у локалној зајед-
ници као што су предавања, здравствено-промотивне изложбе, три-
бине, округли столови, конференције за новинаре, јавне манифеста-
ције, концерте, спортске догађаје, базаре здравља и слично.

Завод за јавно здравље „Тимок“Зајечар
Војновић Марина , Ана Точевић

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОк” ЗАЈЕЧАР

кЛАДОВО-У кладовском хотелу “Ђердап” у току  је стручна обука за 40 
будућих трговаца који ће добити посао у два малопродајна објекта која ће ком-
панија “Текијанка” отворити у октобру у Књажевцу. Изабрани су кандидати који су 
на три интервјуа  уверили комисију да су спремни да постану део тима компаније 
која је лидер у области трговине у Источној Србији. О томе су одлучивале нијансе.

- На јавни позив јавило се 250 незапослених лица из књажевачког краја 
различитих занимања, са жељом да добију радну књижицу у нашој компа-
нији која у свом ланцу има 21 трговински објекат у општинама Бор, Неготин, 
Мајданпек и Кладово. Импоновали су њихова самоувереност и воља да буду део 
нашег тима, што значи да ни они који нису одабрани неће бити заборављени јер 
су уписани у нашу базу података. Стручно усавршавање трајаће  три до четири 
недеље- казала је Даниjела Царановић, ПР Компаније “Текијанка”. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 
суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно 
не изражавају ставове органа који је доделио средства“.

За 40 радних места у Текијанки конкурисало 250 кандидата

кЊАЖЕВЧАНИ ХОћЕ У ТРГОВЦЕ


