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У ОПШтИНСКОЈ УПРАВИ БЕз ПРЕКОБРОЈНИХ

ВЕЋЕ О ШКОЛАМА И ПОЉОПРИВРЕДИ

Одржана 52. седница Општинског већа у Мајданпеку

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

МАЈДАНПЕК - Септембарска и 
52. редовна седница Општинског већа у 

Мајданпеку, одржана прошлог петка,по-
следњег радног дана у месецу, била је 

прилика да се на дневном реду нађе 
низ актуелних питања, а поред осталог 
и предлог одлуке о изменама буџетског 
фонда за заштиту животне средине, док 
ће се Нацрт решења о изменама цена 
услуга ЈКП „Доњи Милановац“ пред 
члановима Општинског већа наћи на 
наредној седници после 15-тодневног 
објављивања на огласној табли и сајту 
општине.

На септембарској седници 
општинске владе, Комисија за плано-
ве општине Мајданпек добила је нека 
нова персонална решења, док су „зе-
лено светло“ добила четири предлога 
за отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Мајданпек непо-
средном погодбом, од којих су два по-
днела правна, а два физичка лица у по-
ступку легализације. Они ће у складу са 
раније утврђеном ценом бити у обавези 
да плате цену од 720 динара по квадрат-
ном местру траженог земљишта. У рас-
прави о предлогу Правилника о измени 
и допуни правилника о организацији и 
систеатизацији радних места у општин-

ској управи, чуло се да није било заин-
тересованих за добровољно напуштање 
радних места, а да се спајањем одређе-
них послова, постојећи број запослених 
уклопио у одобрених 85.

Одлука о изменама и допунама 
одлуке о мрежи основних школа на 
територији општине Мајданпек пред 
члановима Општинског већа нашла се 
пре упућивања на давање сагласности 
Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а због захтева ОШ 
„Вук Караџић“ из Доњег Милановца са 
издвојеним одељењима у Мосни, Топол-
ници, Клокочевцу, Мирочу, Голубињу, 
Бољетину, на Копаној главици, Штрпцу 
и Кулма Тополници за верификацију као 
школа са домом ученика. Дата је и са-
гласност на извештај о реализацији го-
дишњег плана рада Предшколске уста-
нове „Марија Мунћан“ као и годишњег 
плана те установе за радну 2017/2018.
годину, а размотрено је и позитивно ре-
шено више захтева појединаца и удру-
жења грађана.

 И.Ћ.

КЛАДОВО - У делу улице 22. септембра у Кладову, од раскрснице са Оби-
лићевом до скретања ка Дому здравља, у дужини од 110 метара замењени су 
бетонски ивичњаци. На тој деоници постављено је нових 175 граничника зеле-
них површина.

Радови на реконструк-
цији ивичњака поверени су за-
посленима у ЈП “ Комуналац”.

Наредни корак на том 
простору требало би да буде 
уређење зелених површина које 
су оштећење због коришћења 
импровизованих пешачких стаза 
на деловима травњака.

На тој површини монти-
ран је систем за заливање чија 
је функцја занемарљива због 
непрописног паркирања и кре-
тања пешака пречицама преко 
парковских површина.

 М.Р.

У главној градској улици у Кладову

зАМЕЊЕНО 175 ИВИЧЊАКА

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је 
одржана 41. седница Општинског већа. 
Разговарало се о припремљености три 
основне школе за рад у овој школској 
години, недостајућим капацитетима 
у Предшкоској установи ‘’Бајка’’, али и 
о конкурсима за подстицање пољо-
привредне производње. 

Функционисање три књажевач-
ке основне школе, њихов рад у про-
теклој и припремљеност за нову школ-
ску годину, обележили су први део 41. 
заседања Општинског већа. Како је 
констатовао председник општине Ми-
лан Ђокић, резултати ђака лолакну са-
моуправу обавезују да непрекидно ради 
на побољшању материјано – техничких 
услова за рад образовних установа: 

‘’Као локална самоуправа не-
прекидно радимо на побољшању ма-
теријално – техничких услова за ђака 
и просветних радника. Нову школску 
годину наше школе дочекале су пот-
пуно спремне. Настављамо радове на 
реконструкцији санитарних чворова у 
ОШ ‘’Каплар’’, где ћемо у наредној годи-
ни урадити и замену унутрашње стола-
рије. У ОШ ‘’Дубрава’’ урадићемо замену 
спољашње столарије. Све наше школе 
завршиле су пројекте енергетске ефи-
касности.’’

Неразумевање Школске управе 
у Зајечару, чијом одлуком је укинуто 
одељење у Техничкој школи, довело је 
до тога да један број свршених осмака 
није могао школовање да настави у род-
ном месту, казао је председник. 

‘’Нама је ове године одузето јед-
но одељење у Техничкој школи. Основну 
школу прошле године је завршило 240 
ђака, а одобрили су нам у плану уписа 
седам одељења – четири у Техничкој 
школи и три у Гимназији. Тридесет на-

ших суграђана који су завршили ос-
новну школу нису могли да се упишу у 
књажевачке школе. Неки су се уписали 
у школе ван територје наше општине. 
Указивали смо на тај проблем у врло 
жустрим разговорима са Школском 
управом у Зајечару, аргументовали да је 
архитектонско одељење, које је укину-
то, једино таквог профила на територји 
Тимочке крајине… Али, наша аргумен-
тација остала је без резултата, нису 
хтели да нас саслушају, без обзира што 
су такви кадрови више него потребни,’’ 
истиче Ђокић.

На седници Општинског већа до-
нета је одлука о расписивању конкурса 
за субвенционисање подизања више-
годишњих засада воћа и подстицаја за 
јачање пољопривредних удружења. 

‘’Први је конкурс за подршку 
воћарству. Новина је што смо убацили 
могућност финансирања засада винове 
лозе. Други конкурс је за подршку удру-
жењима која се баве развојем пољо-
привредне производње. Тај конкурс је 
упућен на сертификацију за органску 
производњу, за подизање засада под 
медоносним биљем, али и за оно о чему 
привредници дуго причају као о потре-
би – за формирање неке врсте продајног 
центра за књажевачке производе у Бео-
граду,’’ нагласио је председник Ђокић. 

Већници су донели и неколи-
ко одлука које се тичу закупа пољо-
привредног земљишта, а бавили су се и 
појединачним захтевима грађана.

 Љ. П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, 

туризму и малој привреди : креативност 
и иновативност у пракси” - “Овај медијски 
садржај суфинансиран је од стране општи-
не Књажевац. Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ста-
вове органа који је доделио средства.”
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Радови на Црновршкој реци

КО ЈЕ ДОзВОЛИО ГРАДЊУ 
ХИДРОЦЕНтРАЛЕ У ПАРКУ ПРИРОДЕ?

КЊАЖЕВАЦ - На Црновршкој ре-
ци у Парку природе Стара планина фир-
ма Мездреја ДОО из Петровца на Мла-
ви почела је изградњу хидроцентрале, 
иако су у Парку природе Стара планина 
забрањени било какви радови, а наро-
чито не на водотоковима. У локалној 
самоуправи и Туристичкој организа-
цији општине Књажевац кажу да су ове 
активности довеле до уништења еко си-
стема и оскрнавиле нетакнутну природу 
Старе планине. 

У планинску речицу, из које је 

вода могла да се пије, уселиле су се 
тешке грађевинске машине, у намери 
да је укроте и сместе у огромне црне 
цеви. Обале су огољене, околно дрвеће 
и растиње посечно. Ни трага од дивље, 
нетакнуте природе, коју је Стара пла-
нина делила са својим, све бројнијим 
посетиоцима. 

За ову еколошку катастрофу 
неко мора да сноси одговорност, сматра 
Горан Поповић, помоћник председника 
општине: ‘’Нико нас није обавестио да ће 
да дође до овог подухвата. Ово је сило-

вање Старе планине. Локална самоупра-
ва тражи одговоре од министарстава и 
инспекције. Желимо да нам доставе по-
датке да знамо о чему се ради. До јуче 
нисмо знали ни ко је извођач радова. 
Ми имамо план о развоју Старе планине. 
Желимо да ови потенцијали буду озбиљ-
ни турстички ресурси.’’

Штета је нанета Црновршкој 
реци, али и укупном туристичком по-
тенцијалу овог подручја, каже Бобан 
Марковић, директор Туристичке ор-
ганизације: ‘’Ми смо први алармирали 
јавност, први обавестили о овоме. Али, 
штета је већ нанета Црновршкој реци у 
најлепшем делу њеног водотока. Сва-
ка помисао на то да ће се овај водопад 
за који дан преточити у једну црну цев 
пречника 900 милиметара довољно го-
вори о свему томе. Ми се бавимо про-
моцијом Старе планине као нетакнуте 
природе, улажемо у њен развој. Сада 
наше активности губе смисао.’’

Изградња хидроцентрале на Цр-
новршкој реци била је тема и састанка 

који је окупио власнике сеоских тур-
ситичких домаћинстава, представнике 
удружења грађана, Туристичке органи-
зације и локалне самоуправе. Оно што 
су сви они могли да чују од Бранкице 
Милошевић, општинске грађевинске 
инспекторке јесте да инвеститор - фир-
ма Мездреја ДОО из Петровца на Млави, 
има све потребне папире. 

Локална самоуправа чека од-
говор на питање: како је дошло до 
издавања дозволе. Министарствима 
грађевине и заштите животне средине 
упућени су захтеви да доставе све ин-
формације, како би се утврдило на осно-
ву којих сагласности и како је дошло до 
издавања грађевинске дозволе.

 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, 

туризму и малој привреди : креативност 
и иновативност у пракси” - “Овај медијски 
садржај суфинансиран је од стране општи-
не Књажевац. Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ста-
вове органа који је доделио средства.”

МАЈДАНПЕК - Корисници даљинског грејања у Мајданпеку требало би да 
ове године имају неупоредиво квалитетније и стабилније грејање него у претходној 
сезони. Низ мера које се до ових дана предузимају у том циљу, морао би да резул-
тује неупоредиво бољим квалитетом услуге која је од прворазредног значаја за 
све Мајданпечане, будући да се три четвртине укупног броја стамбених јединица 
греје овим путем.

И тренутно, у мајданпечкој топлани се увелико ради. Приводи се крају ре-
монт главног котла за шта је локална самоуправа издвојила 17 милиона динара са 
циљем да се побољша стабилност грејања. Ти послови би требало да буду завршени 
почетком наредне недеље, када је заказана испитна проба обављеног посла са 
рендгенским снимањем. Осим тога, како нам је рекао Ђорђе Рошкић, директор ЈКП 
“Мајданпек”, до почетка грејне сезоне биће обављено и пробно прање инсталација 
у згради “три ламеле”, а хладне пробе најављују се, такође, за наредну седмицу. Јер, 
иако је пуњење топловода већ обављено у главним магистралама, по зградама то 
још није учињено, пошто су запослени имали пуне руке посла одговарајући пози-
тивно на захтеве за искључењима где је за то било неопходних услова, односно где 
је то било изводљиво.

У Градској топлани најављују да ће наредне недеље почети и континуирано 
се одвијати допрема мазута. Кажу да ће на старту сезоне имати залихе од 100-150 
тона овог енергента, што би према најављеним временским приликама требало да 
буде довољно за неких 10-так дана грејања. За комплетну сезону, потроши се између 
2700 и 3000 тона мазута, а успешност грејне сезоне у великој мери зависи и од уред-
ног плаћања ове услуге. Степен наплате који се креће око 75 одсто је у том смислу 
незадовољавајући, али се верује да ће и корисници услуге кроз редовније плаћање 
дати свој допринос континуитету функционисања даљинског грејања у Мајданпеку.

 И.Ћ. 

КЛАДОВО-У оквиру реализације програма стручна пракса Локална са-
моуправа и Филијала НСЗ Бор потписали су у Кладову уговор са Здравственим 
центром “Кладово”, АД “Ђердап-турист”, Компанијом “Текијанка” и “Топ-туристом” 
послодавцима код којих ће се за самосталан рад у струци без заснивања радног 
односа усавршавати седморо младих незапослених Кладовљана.

Програм који подразумева стручно оспособљавање, усмерен је на лица, 
која се налазе на евиденцији НСЗ и немају радног искуства у струци.

- Реч је о једној од мера активне политике запошљавања са позитивним 
искуствима за млада незапослена лица јер то је први корак на путу до радне 
књижице код послодавца.То је најбоља мера коју ми имамо и у којој активно 
учествује општина Кладово- казала је Соња Станковић, директорка Филијале 
НСЗ Бор.

За стручну праксу једну од мера активне политике запошљавања из буџе-
та општине Кладово уз суфинансирање из буџета Републике Србије издвојено је 
2.100.000 динара и та орјентација имаће приоритет и наредне године.

- Истичем посебно задовољство што се у последњих годину дана запосли-
ло 267 Кладовљана и што их је тренутно на евиденцији Испоставе 1767 али нас то 
не спречава да се залажемо за нова запошљавања. Струча пракса добра је пракса 
која се одомаћила у Кладову јер млади углавном користе шансу и остају на својим 
радним местима код послодавца. Посебну бригу водимо о решавању статуса мла-
дих и незапослених лица која су после завршетка школовања одлучила да остану 
у родном граду. За учешће у програму стручна пракса право имају послодаваци 
са територије општине Кладово из приватног и јавног сектора. Јавни позив је 
отворен до утрошка наменских средстава, а најкасније до 30. новембра- истакао 
је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

 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“. 

Локална самоуправа у Кладову води бригу о младим 
незапосленим лицима

СтРУЧНА ПРАКСА ПРВИ 
КОРАК ДО РАДНОГ МЕСтА

У сусрет грејној сезони

СПРЕМНИЈИ НЕГО 
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
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Обележен 3. октобар, Дан општине Бор

ИНИЦИЈАтИВА зА СтАтУС ГРАДА
БОР - Свечаном акаде-

мијом у сали Музичке школе 
„Миодраг Васиљевић“ у Бору, 
обележен је Дан ослобођења 
у Другом светском рату и Дан 
општине Бор. Овогодишња про-
слава протекла је и у знаку два 
велика јубилеја, 70 година од 
када је Бор први пут добио статус 
града и 110 година од смрти пр-
вог управника борског рудника, 
инжењера Фрање Шистека. 

Многобројне госте, пред-
ставнике локалних самоупра-
ва из окoлних општина, бивше 
председнике борске општине 
и представнике политичког и 
друштвеног живота из региона 
поздравили су Александар Ми-

ликић, председник општине Бор 
и Видоје Адамовић, председник 
Скупштине општине Бор.

- Општина Бор је отворила 
низ значајних тема. Покренули 
смо иницијативу и договори-
ли да у наредном периоду и то 
врло брзо, општина Бор прева-
зиђе своје оквире територијал-
не организације и постане град. 
Оваква општина са индустријом 
и геополитичком позицијом коју 
има на пограничју са две велике 
државе Румунијом и Бугарском, 
као и то да је борски рудник је-
дан од већих учесника у БДП-у 
државе Србије, мора да добије 
статус града -рекао је Миликић.

Миликић је додао да је 
општина Бор у овој години из-
двојила значајна средства за 

социјална давања, као и за реша-
вање проблема незапослености 
у оквиру Локалног акционог пла-
на запошљавања.

На овој свечаности локал-
на самоуправа је лаптоп рачуна-
рима наградила најбоље учени-
ке борских основних и средњих 
школа за постигнуте резултате, 
који су марљивим радом заслу-
жили епитет ученика генерације. 

Међу борским основцима 
награде су добили Немања Сте-
фановић, ОШ „Свети Сава“, Лазар 
Милутиновић, ОШ „Душан Радо-
вић“, Ивана Игов, ОШ „Бранко 
Радичевић“, Андрија Пешић, ОШ 
„3.октобар“, Марија Бузеј,ОШ „Вук 
Караџић“, Алекса Поповић ОШ 
„Станоје Миљковић“ Брестовац, 

Недељко Мартиновић, ОШ „Ђура 
Јакшић“ Кривељ и Марко Тодо-
ровић, ОШ „Петар Радовановић“ 
Злот. Од средњошколаца награ-
де су припале Срђану Петро-
вићу из Машинско-електротех-
ничке школе ,Николи Бугарину 
из Гимназије „Бора Станковић“, 
Александри Радић из Економ-
ско-трговинске школе и Јелени 
Димитријевић из Техничке шко-
ле.

Свечаност поводом Дана 
општине Бор су својим наступом 
увеличали и чланови градског 
хора „Феникс“ и млади глумци 
Драмског студија установе „Цен-
тар за културу општине Бор“.

 М.М.
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ФЕСтИВАЛ ДУХА, ЛЕПОтЕ И 
тРАДИЦИЈЕ У СЛАВУ МОКРАЊЦА

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs

завршени 52. „Мокрањчеви дани” у Неготину
ДОГАЂАЈ/ОГЛАС

НЕГОтИН - Концертом 
Симфонијског оркестра РТС, под 
управом маестра Бојана Суђића, 
са солистом Александром Сер-
дарем на клавиру, у Неготину 
су завршени 52. “Мокрањчеви 
дани”.  Овим концертом него-
тински фестивал обележио је 80 

година Симфонијског оркестра 
РТС, али и 90.годишњицу рођења 
једног од најзначајнијих српских 
симфоничара, Александра Обра-
довића.

- Толико је дирљиво то 
што Неготинци, али и публика 
из околних градова препознају 
уметничку музику и нас као из-

вођаче као велику вредност и то 
је оно што је у ствари и најзначај-
није, јер тиме показујемо да Ср-
бија није само ријалити, већ да у 
њој има и те како пуно потребе 
за правом културом и да се за то 
заједно морамо борити, а то не-
престано доказујемо и на сваком 
нашем концерту - каже маестро 
Бојан Суђић.

На крају неготинских му-
зичких свечаности публици у 
сали Дома културе обратио се 
председник Општине Неготин, 
Владимир Величковић који је 
истакао да је поносан што је Не-
готин у седам фестивалских дана 
био центар вредних и изузетних 
културних дешавања у Србији.

-Овогодишња светковина, 
Мокрањцу у част, је још једном 
потврдила да један мали град на 
истоку Србије, уз подршку вас, 
пријатеља и поштовалаца фе-
стивала, оставља траг у историји 
српске музике и уметности – ис-
такао је Величковић.

За седам фестивалских 
дана публика је била у прилици 
да ужива у чак 34 програма, који 
су окупили више од 800 учес-
ника. Фестивал је, истакла је др 
Соња Маринковић, селекторка 
“Мокрањчевих дана”, дефини-

тивно оправдао очекивања. 
Високе уметничке домете, по 
оцени селекторке, дефинитив-
но су показали, у првом реду, 
хорови, њих 12, од којих су чети-
ри неготинска, али и хор Цркве 
“Свети Георгије” из Новог Сада, 
хор АКУД “Соња Маринковић”, 
као и наступ тенора Зорана То-
доровића и ансамбла Un Viaggio 
и наравно Хор Радио телевизије 
Србије и њен симфонијски орке-
стар под управом Бојана Суђића.

-Обогатили смо Фестивал 
неким новим садржајима, било 
је много више гостију, који нису 
били само на сцени већ и у пу-
блици, и мени се чини да је то 
донело једну нову атмосферу. 
Овај Фестивал ћемо, надам се, 
сви дуго носити у срцу, мислити 
о ономе што смо доживели и оно 
што би, за мене, било најважније 
је то да смо остали достојни ве-
личини Мокрањчевог имена – 
истакла је др Соња Маринковић, 
селекторка ”Мокрањчевих дана”.

Пријатељима Фестивала, 
покровитељима, установама и 
медијским кућама уручене су 
Повеље и Почаснице фестивал. 
Овогодишњу Почасницу добио је 
и Недељник “Тимочке”.

 С.М.Ј.
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МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ОБРАзОВАЊА У СРБИЈИ
БОРСКИ ОКРУГ-’’Мисија система образовања у Републици Србији Страте-

гијом је дефинисана тако да систем образовања треба да обезбеди основни темељ 
живота и развоја сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању. Циљеви 
дугорочног развоја образовања који су обавезујући за образовни систем у целини 
и за сваки њен део.’’

Влада је усвојила, на седници од 25. октобра 2012. године, Стратегију развоја 
образовања у Србији до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија је 
објављена у „Службеном гласнику Републике Србије, број 107/12. Стратегија се бави 
утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система 
образовања у Републици Србији до 2020. године.

Мисија система образовања у Републици Србији Стратегијом је дефинисана 
тако да систем образовања треба да обезбеди основни темељ живота и развоја 
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Циљеви дугорочног развоја образовања који су обавезујући за образовни 
систем у целини и за сваки њен део, Стратегијом су дефинисани као:

1) повећање квалитета процеса и исхода образовања до максимално до-
стижног нивоа оног који проистиче из научних сазнања о образовању и угледне 
образовне праксе;

2) повећање обухвата становништва Републике Србије на свим образовним 
нивоима, од предшколског васпитања и образовања до целоживотног учења;

3) достизање и одржавање релевантности образовања, посебно оног које 
се потпуно или делимично финансира из јавних извора, тако што ће се структура 
система образовања усагласити са непосредним и развојним потребама поједина-
ца, економског, социјалног, културног, медијског, истраживачког, образовног, јавног, 
административног и других система;

4) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања, односно зав-

ршавање образовања у предвиђеном року, са минималним продужетком трајања 
и смањеним напуштањем школовања.

Поред ових, за сваки део система образовања утврђени су додатни, спец-
ифични циљеви њиховог развоја. За достизање утврђених циљева развоја обра-
зовања утврђене су конкретне стратешке политике, акције и мере за сваки део 
система, понаособ. Основно опредељење Стратегије је да околности које постоје у 
окружењу Републике Србије, посебно у Европској унији, јасно казују да је Републици 
Србији потребан веома промишљен, организован и квалитетан развој система об-
разовања јер је то један од кључних услова за развој Републике Србије ка друштву 
заснованом на знању способном да обезбеди добру запослености становништва. За 
тако нешто, један од кључних механизама је и добро осмишљен, прецизан и јасно 
дефинисан, реалистичан, акциони план.

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији 
до 2020. године (у даљем тексту: Акциони план) конкретизоване су појединачне 
активности (акције) дефинисане циљевима и приоритетима Стратегије, разрађе-
ни начини спровођења, рокови, кључни носиоци и извршиоци, инструменти за 
праћене и показатељи (индикатори) напретка, као и процедуре извештавања и 
процене ефеката предвиђених стратешких мера. Овај документ (сви акциони пла-
нови) састоји се од акционих планова за примену следећих стратегија развоја об-
разовања, одређених Стратегијом:

1) Стратегије развоја предуниверзитетског образовања и васпитања;
2) Стратегије развоја високог образовања;
3) Прожимајуће стратегије развоја образовања.’’

Извор:http: ‘’Акциони план за спровођење стратегије развоја образовања 
у Србији до 2020. године’’. 

//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akcioni_plan.pdf 
Графикон: Унија синдиката просветних радника Србије; 

http://www.unijasprs.org.rs/
 Фото: архива ‘’Тимочких’’
 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.

КЛАДОВО-На књижевној вечери у кладовском Дому културе љубитељима 
књиге Јелена Бачић Алимпић представила је свој нови роман “Нигде нема те”.

Ауторка је са најдубљим емоцијама и моралним дилемама о добру и злу, о 
љубави и мржњи, о животу и смрти, поверењу и захвалности у тешким животним 
околностима написала изузетну причу о несвакидашњој ратној хероини Исабели 
Месини. Испричан у првом лицу, роман доноси причу о љубави девојке са Сици-
лије болничарке Црвеног крста у Првом Светском рату и Марка ратног извештача 
из Србије о коме брине после рањавања. Мада знају да је њихова веза осуђена на 
пропаст, љубав ће бити јача од свих правила и ограничења. Роман “Нигде нема те” 
седма је књига некадашње ТВ водитељке.

-Овај роман се у много чему разликује од мојих претходних књига, језички 
стил је остао исти, препознатљив за моје романе, рекла је Бачић-Алимпић. Она је 
додала је да је писање романа трајало од августа до јануара, а истраживање много 
дуже, с обзиром на то да је обилазила сва места на којима се радња романа одвија.

-Одлазила сам на Сицилију, у Савоку и на Доломите где је некада био фронт, 
да видим бункере који су сад претворени у музеје, тако да сам имала те филмске 
слике у глави док сам писала овај роман. Ово је моја најтежа књига -истакла је 
Бачић-Алимпић.

Истражујући ову књигу читаоци могу да се упознају са многим историјским 
догађајима који су стварни, док су ликови и радња плод маште ауторке.Јелена Бачић 
Алимпић казала је Кладовљанима да много воли историју и да је читајући историј-
ску грађу о Великом рату схватила да су у свим причама скрајнути они људи који су 
спашавали животе. Због тога је, између осталог и настала ова прича о болничарки 
из малог сицилијанског села.

 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“. 

У Кладову представљен роман “Нигде нема те”

БАЧИЋ АЛИМПИЋ: МОЈА НАЈтЕЖА КЊИГА
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Дани европске баштине у књажевачком музеју

“БАРАНИЦА – ОПАСНОСтИ И ПОтЕНЦИЈАЛИ’’

КЊАЖЕВАЦ-У Завичајном музеју одржано је предавање на тему ‘’Барани-
ца – опасности и потенцијали’’. Говорила је Милена Муминовић, кустос археолог. 
Предавање је приређено у склопу обележавања Дана европске баштине, чија је 
национална тема ове године ‘’Културно наслеђе и природа’’. 

Старији Књажевчани Бараницу памте као једно од најпривлачнијих излет-
ничких места. Током жарких лета многи и данас овде проналазе расхлађење. Само 
ретки, међутим, знају да се на Бараници налазе изузетно вредни археолошки ло-
калитети. Истражени, или неистражени, они су на мети, како несавесних грађана, 
тако и самозваних копача, каже кустос археолог Милена Муминовић: 

‘’На Бараници се налазе два веома битна локалитета. Један је из праисто-
ријског периода, из палеолита, а други је рановизантијско утврђење. Веома је важно 
сачувати ово утврђење, које до сада није истраживано, само је вршено рекогносци-
рање. Постоји опасност од такозваних дивљих копача, који упорно раскопавају тај 
локалитет и уништавају културне слојеве. Палеолитско налазиште је археолошки 
истажено. Оно сада може да се заштити и означи. Локалитет је постао депонија, 
тако да је то велики проблем. Људи морају да воде рачуна где одлажу свој отпад’’. 

Предавање о Бараници – опасностима и потенцијалима у Завичајном музеју 
одржано је у оквиру манифестације ‘’Дани европске баштине’’, чија је национална 
тема ове године ‘’Културно наслеђе и природа’’. Ово је добра прилика да скренемо 

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik 
RS“, br. 115/2005 od 27.12.2005. godine) Eurobank a.d., Vuka 

Karadžića br. 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU 
PRODAJU NEPOKRETNOSTI

Dvosoban stan na prvom spratu stambene zgrade za kolektivno 
stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Ive Lole Ribara br. 19, broj posebnog dela 4, 
površine 75 m2, izgrađen na kat. par. br. 77/4, upisano u List nepokretnosti 
br. 9677 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za 
katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-13-41/2016 od 14.06.2016. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 15.800,00 u dinarskoj 
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu 
NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 02. 11. 2017. godine u 13:45 časova.

* * *
Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u 

iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 30.10.2017. 
godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave 
Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije 
do 31.10.2017. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i 
završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića 

br.10, u prizemlju zgrade, sala Dunav. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli 
status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od 
dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na 
propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane 
aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg 
ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u 
slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela. 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu 
Eurobank a.d., Beograd, Vuka Karadžića br. 10, na telefon 

011/206-58-03, 011/302-70-56, 011/302-75-59, 064/885-32-75, 064/885-
39-19,  069/885-35-61 ili na e-mail adresu: prodaja@eurobank.rs

КЛАДОВО-У оквиру реализације пројекта “Наслеђа на граници Дунава” 
у кладовском Дому културе чланови међународног пројектног тима одржали су 
промо конференцију за новинаре. Била је то прилика да се јавности представе до-
садашње активности и динамика спровођења програма који садржи изградњу визи-
торског центра на улазу у средњовековну тврђаву “Фетислам”. Лидер на пројекту је 
општина Кладово, док су партнери Епископија из Тун Северина, општина Броштени 
и Асоцијације из Лупше.

-Пројекат “Наслеђа на граници Дунава” из ИПА фондова суфинансира Ев-
ропска унија у оквиру прекограничне сарадње Румунија - Србија.

Период имплементације је 24 месеца, а укупан буџет за реализацију пројек-
та је 2,3 милиона евра, учешће ЕУ је 1,9 милиона евра. Буџет општине износи 1,2 
милиона евра од чега су бесповратна средства ЕУ око милион евра. Изузетно смо 
задовољни што су Иницијативу општине Кладово у оквиру реализације пројекта 
“Наслеђа на обали Дунава” подржали партнери из Румуније. То је значајно с обзиром 
да је реч је о највреднијем уговору који је општина Кладово до сада потписала у 
оквиру програма прекограничне сарадње- истакао је Радисав Чучулановић, пред-
седник општине Кладово.

Главни циљ пројекта “Насеђа на граници Дунава” је повећање атрактивности 
културног и слободног туризма у граничном подручју Борског и округа Мехединци- 
истакао је Чучулановић и додао:

 - Специфични циљеви пројекта су побољшање прекограничне сарадње у 
области туризма,инвестирање у два туристичка производа и стварање и промоција 
локалног туристичког бренда-појаснио је Чучулановић.

Радови на изградњи визитор центра трајаће две године и када буду заврше-
ни употпуниће туристичке садржаје и допринеће афирмацији туристичке мреже у 
прекограничним зонама две суседне земље, сматра и Михаи Кокркодел истражи-
вачки менаџер.

- Развијање партнерства и промоција иновативних акција и комуникација 
допринеће истицању вредности локалног културног и руралног наслеђа у грании-
им подручјима.Томе ће допринети нови садржаји и улагање у прекограничну тури-
стичкиу мрежу.То подразумева размену добрих искустава у тој делатности- сматра 
Михаи Коркодел истраживачки менаџер из општине Броштени у Румунији.

Рок за завршетак реализације пројекта “Наслеђа на граници Дунава” је 7. 
јун 2019. 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“.

пажњу како треба чувати за будућност оно чиме сада располажемо, сматра в.д. 
директорка Музеја Милена Милошевић Мицић: 

‘’Наш крај је богат културним и природним добрима и сматрали смо да је 
сада прилика да скренемо пажњу на неке опсности и потенцијале којима распола-
жемо. Бараница је добар пример за то.’’

У првој недељи октобра ученици Књажевачке гимназије, са професорком 
Јагодом Накић, одржали су презентацију на тему богатства природног наслеђа кња-
жевачког краја, значаја очувања биодиверзитета и природног и културног пејзажа.

 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.”

У Кладову представљен пројекат прекограничне сарадње 
Србија- Румунија

НАСЛЕЂА НА 
ГРАНИЦИ ДУНАВА
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ШтА ЈЕ ГРИП?
ГРИП (lat. Influenza) је акутно (нагло настало), веома заразно обољење које 

се лако и брзо шири међу људима. Изазива га вирус грипа који напада органе за 
дисање, а преноси се невидљивим капљицама које излазе из носа и уста. 

КАКО ПРЕПОзНАтИ ГРИП ?
ГРИП почиње нагло уз пораст температуре, коју прате главобоља, малак-

салост, осећај умора, болови у мишићима и зглобовима, а често и сув, надражајни 
кашаљ.

КАДА СЕ ЈАВЉА ГРИП ?
ГРИП се јавља сваке зиме - од децембра до фебруара - у виду епидемије 

мањих или већих размера. То је тзв. ‘сезонски’ грип. Од ‘сезонског’ грипа, у року 
од две седмице, оболи и до 10% становништва једног града или регије. Посебно 
лако се шири у колективима ( школе, здравствене установе, обданишта, домови 
за старе и сл.). 

Осим сезонског постоји и тзв. ‘пандемијски’ грип. Он се јавља онда када се 
међу људима појави ‘нови’ вирус грипа, до тада непознат одбрамбеним снагама 
нашег организма. Последица његовог појављивања је да се у кратком року про-
шири на велики број земаља света и захвати више континената (пандемија). У току 
пандемије грипа оболи велики број људи са велики бројем смртних исхода. То се 
десило 2009.год. 

ШтА ЈОШ тРЕБА зНАтИ О ГРИПУ ?
ГРИП је обољење које доводи до разболевања великог броја људи свих 

узраста. Посебно су подложни старији и лица са хроничним обољењима (срце, 
плућа, бубрези, дијабетес, малигна обољења и сва друга стања која смањују нашу 
отпорност). То су тзв. групе “високог ризика“. 

Од ГРИПА често оболе и здрави, посебно они који по природи посла долазе 
свакодневно у контакту са великим бројем људи. За њих кажемо да су ‘професио-
нално’ изложени вирусу грипа. То су: здравствени радници, особе које негују друга 
лица ( децу и старе ), шалтерски службеници, просветни радници, припадници по-
лиције, војске и сл.

ДА ЛИ ЈЕ ГРИП ОзБИЉНО ОБОЉЕЊЕ ? 
Јесте ! Грип може бити веома опасно обољење !
Погрешно је уверење да грип није озбиљно обољење! Разлог за такво уве-

рење је што се у народу под називом ‘грип’ често подразумевају друга, блага вирусна 
обољења, као што су кијавица, назеб, вирусна упала гуше, тзв.’стомачни грип’ и сл. 
Та обољења нису ГРИП - Influnza ! 

ГРИП је оно обољење које и здраву, одраслу особу, како то народ каже, ‘оба-
ра у кревет’ и не може се одболовати ‘на ногама’. 

ГРИП је обољење које често прате компликације и редовно доводи до по-
горшања већ постојећег хроничног обољења. Честа комликација грипа је упала 
плућа ! Она се, посебно код старијих и хроничних болесника, у високом проценту 
завршава смртно (око 20%). Честа последица грипа је и упала срчаног мишића и 
срчане марамице. Први пут се десило, у пандемији 2009. год., да и труднице буду у 
групи “високог ризика“. Од ГРИПА, или последица грипа, умрло је десет трудница. 

У сезонама када ГРИП захвати већи број становника једне регије, неколико 
месеци после епидемије грипа бележимо тзв. „вишак смртности“. Односно, када 
умире, без видљивог здравственог разлога, већи број људи него што је уобичаје-
но. То је још једна потврда како и колико вирус грипа „уруши“ наш имунолошки 
(одбрамбени) систем. 

КАКО СЕ зАШтИтИ ОД ГРИПА ?
Здраве особе најчешће кажу да су ‘отпорне’ на грип или се надају да ће их 

сачувати „врућа ракија, сланиница и бели лук“. Све оно што чините током зимских 
месеци да ојачате ваш организам је добро, али није довољно да вас заштити од 
вируса грипа !

Једина ПОУзДАНА, потпуно БЕзБЕДНА заштита од грипа је 
ВАКЦИНА !!!

Зато се вакцинишите, сада, на време, да би ваш организам имао времена да 
стекне заштиту, пре наступајуће сезоне грипа. 

Свака вакцина је, па и ва против грипа, тестирана и одобрена. Потврду 
(сертификат) да је вакцина против грипа, за сезону 2017/2018.г., потпуно безбедна, 
нешкодљива за људску употребу, дала је Агенција за лекове и медицинска средства 
Србије.

зАВОД зА ЈАВНО зДРАВЉЕ „тИМОК“ зАЈЕЧАР
Центар за превенцију и контролу болести

Одељење за епидемиологију заразних болести
Prim. mr sc. med. dr Предраг Марушић

спец.епидемиолог

зАВОД зА ЈАВНО зДРАВЉЕ „тИМОК” зАЈЕЧАР

Г Р И П

ОБЕЛЕЖЕН СВЕтСКИ ДАН 
тУРИзМА У тЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Одржан јавни час

КЊАЖЕВАЦ - Ученице четвртог разреда Марина Влатковић,Јована Раденко-
вић и Марија Лазаревић упознале присутне са тековинама обележавања Светског 
дана туризма, чија је овогодишња тема одрживи туризам. Било је речи о могућ-
ностима које им је пружила Техничка школа. Посебно је истакнуто такмичење у 
решавањи студије случаја, на коме су ученице ове школе освојиле прво место и 
као награду добиле летовање у Грчкој. 

Ученици су попуњавали анкету која испитује њихове ставове и сазнања у 
вези заштите животне средине. Јавни час је окончан поздравном картом ученика на 
којој су уписли активности које могу да ураде само за два минута, а што доприноси 
очувању животне средине. 

Час је завршен селфијем и закључком да кад год путујемо, где год да путује-
мо, потребно је да поштујемо природу, културу и домаћине. 

Час је организовала наставница Наташа Јанкулоски у сарадњи са Јеленом 
Лазаревић.

 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.”


