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ШКОЛУЈЕМО КАДРОВЕ КОЈЕ ТРАЖИ ПРИВРЕДА
Небојша Марјановић, председник општине Бољевац за „Тимочке“

Ниједна од општина Заје-
чарског округа није ближа Ко-
ридору 10 од самог Бољевца, 
те због тога сматрам да имамо 
знатно већи број инвестиција у 
односу на друге градове у окру-
жењу, али исто тако мислим да 
је то и наша заједничка шанса за 
регионалне пројекте казао је у 
интервју за недељник „Тимочке“ 
Небојша Марјановић, председ-
ник општине Бољевац.

Шта је реализовано од 
планираног у 2017. години?

-Велики број озбиљних 
послова смо започели у 2017.го-
дини и највећи део тих великих 
инвестиција још увек траје, док 
је део планираних инфраструк-
турних радова и урађен. Завр-
шили смо предвиђене послове 
на водоснабдевању Лукова које 
добија нови водовод од Мирош-
нице, тако да ће ово село у на-
редном периоду имати потпуно 
извесно и решено питање во-
доснабдевања. Такође смо зав-
ршили и планиране радове на 
изградњи водовода у Боговини и 
започели део трасе ка Подгорцу. 
Реконструишу се многи локални 
путеви, ради се по месним зајед-
ницама на пословима које су они 
предвидели својим програмима 
и то су углавном реконструкције 
Домова културе, санације атар-
ских путева, реконструкција мо-
стова. Преко наше Туристичке 
организације приводимо крају 
радове на купалишту вредне 
око шест милиона динара који 
се финансирају средствима Ми-
нистарства трговине,туризма и 
телекомуникација.

Доста тога је урађено и у 
самом Бољевцу. Радови на регу-
лацији корита реке Арнауте још 
увек трају кроз индустријску 
зону, тако да ће Фабрика пољо-
привредних машина „Агроме-
ханика“ након завршетка тих 
радова моћи мостом да повеже 
два своја одвојена комплакса. 
Средствима из локалног буџета и 
Министарства привреде радимо 
и на изградњи канализационе 
мреже кроз индустријску зону.

У току су радови на рекон-
струкцији Културно образовног 
центра који се финансира из 
ИПА програма прекограничне 
сарадње. Други пројекат пре-
кограничне сарадње Србија-Бу-
гарска подразумева превен-
цију шумских пожара и набавка 
модерног ватрогасног возила 
вредности око 150 000 евра, које 
ћемо вероватно уступити на-
шој Ватрогасној јединици како 
би била успешнија у интервен-
цијама гашења шумских позара. 
Трећи пројекат се односи на пре-

венцију од поплава и набавку ма-
шина за решавање водотокова и 
бујичних вода.

Да ли се функционисање 
локалне самоуправе помера 
према европским стандарди-
ма и где су највећи напретци?

- Општина Бољевац је из 
групе најнеразвијенијих дева-
стираних подручја прешла у 
трећу групу мање развијених 
општина што је, пре свега, због 
инвестиција у области привре-
де. Поред ФПМ „Агромеханике“, 
која је једна од највећих фабри-
ка пољопривредних машина у 
Југоисточној Европи, можемо 
се похвалити и „Bioenergy point“ 
фабриком за пелет, фабриком 
украсног камена, фабриком 
воде...

Пољопривреда је такође 
наша стратешка грана. Пољо-
привредни произвођачи до-
бијају подршку и субвенције 
од стране локалне самоуправе 
кроз разне програме, али смо 
уверени да пољопривреда није 
још увек на оном нивоу на коме 
може да буде обзиром да имамо 
озбиљне претпоставке и услове 
за њен развој.

Колико су грађани укљу-
чени у креирање инфраструк-
турних радова?

Сајт општине је отворен, 
како за заинтересоване инвести-
торе, тако и за све грађане који 
имају могућност да дају своје 
сугестије и предлоге. У креи-
рању буџета такође учествују 
све релевантне институције 
као и грађани који могу изнети 
своје мишљење о приоритетима. 
Грађани, углавном преко месних 
заједница, предлажу послове за 

које сматрају да су нужни и ло-
кална самоуправа им се не меша 
у избор, већ је ту да их подржи. 

Незапосленост је највећи 
проблем за младе људе, шта се 
чини на смањењу депопула-
ције и одлива младих и обра-
зованих људи?

-Градимо бољу инфра-
структуру у граду и селима, 
доводимо нове инвеститоре, а 
постојећим привредним субјек-
тима дајемо подршку да опстану 
и шире своју производњу, како 
би обезбедили још нових рад-
них места. Морам да кажем да 
је задњих пар година број неза-
послених лица на тржишту рада 
исти и од око 1000 људи колико 
их је на бироу, сигуран сам да 
више од половине од овог броја 
је пријављено ту из неких других 
разлога, а не зато што стварно 
траже посао.

Министарство просвете 
одобрава образовне профи-
ле који су потребни привреди . 
Имамо привредне субјекте који 
инсистирају на одређеним обра-
зовним профилима и ми то мора-
мо да поштујемо, на крају крајева 
ми се ту као локална самоуправа 
и не питамо ништа. Морамо да 
школујемо управо она занимања 
која наши привредници траже.

Шта недостаје Бољевцу 
и шта очекујете у наредном 
периоду?

Поред природних лепо-
та и туристичких потенцијала 
које имамо, на територији наше 
општине су пронађена и још 
увек се истражују, озбиљна на-
лазишта злата. Канађани су наја-
вили даље истражне радове тако 

да ће и то бити шанса за развој 
ове средине на коју треба рачу-
нати у ближој будућности. Нека-
дашњу фабрику “КТК“ је купила 
позната фирма „Рис“ из Чачака 
која ће покренути металску и 
текстилну производњу, затим 
луксузни хотел на Ртњу и проје-
кат панорамске гондоле, од којег 
инвеститори не одустају, биће 
још један од садржаја који ће 
Бољевац моћи да понуди и дода 
уз већ постојеће туристичке по-
тенцијале.

Шта су приоритети у 
2018.години?

Очекујем да ћемо у наред-
ном периоду успети да скренемо 
пажњу и добијемо подршку др-
жаве и ЈП „Србија шума“ за отва-
рање фабрика за прераду дрве-
та, јер то је оно што је Бољевцу 
заиста потребно. С обзиром да је 
Бољевац једна од најшумскијих 
општина, имамо сировине, као и 
дугогодишње искуство у школо-
вању кадрова управо за те про-
филе и мислим да би оваква јед-
на фабрика омогућила отварање 
нових радних места.

Такође је важна и реги-
онална сарадња и партнерски 
однос са суседним општинама и 
градовима, јер највише новца из 
европских фондова иде управо 
за регионалне пројекте. Зајед-
ничким регионалним пројекти-
ма имамо могућност да тимски 
наступимо и решимо многе ин-
фраструктурне проблеме који 
ће променити имиџ Источне Ср-
бије. Морамо бити отворени за 
сарадњу у циљу заједничких ин-
тереса и коначно схватимо да су 
регионални пројекти будућност.

 М.М. 
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Реконструкција Дома културе у Добром Пољу

зА БОљИ ЖИВОТ У СЕЛУ

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

ОПШТИНСКО ВЕћЕ О 
РЕБАЛАНСУ БУџЕТА

У Кладову грејање пре рока

У СТАНОВИМА ТОПЛИ 
РАДИЈАТОРИ

БОљЕВАЦ- Домови културе 
у већини села на подручју Бољевца, 
грађени су после Другог светског рата 
и све до данас су место окупљања свих 
житеља, у њима се организују славља 
и разне друге манифестације. Из тог 
разлога је за мештане села одржавање 
и реконструкција ових зграда изузетно 
важна и то истичу као један од приори-
тета у својим срединама. 

-У складу са потребама станов-
ника у селима, општина Бољевац сваке 
године издваја буџетска средства за 
стварање бољих услова живота на селу, 
пре свега због останка младих, а осим 
улагања у санацију локалних путева 
и водовода, издвајају се средства и за 
поравку и одржавање Домова културе, 
истиче председник општине Небојша 
Марјановић. 

У селу Добро Поље, ове јесени 
се управо ради на санацији кровне кон-
струкције сеоског Дома.

 – Село броји око 350 становника, 
већина се бави пољопривредом, имамо 
доста пензионера, као и запослених, а 
оно што је изузетно важно јесте чиње-
ница да се не смањује број деце у школи, 
што гарантује опстанак села, истиче Ми-
рослав Траиловић, председник Савета 
месне заједнице. – Одлучили смо да ове 
године на Дому културе реконструише-
мо кров и уредимо кухињски простор, 
пошто се овде још увек одржавају мно-
га сеоска славља. Локална самоуправа 
нам је за те намене обезбедила осамсто 
хиљада динара, каже Траиловић. 

Сеоску четвороразредну школу, 
као издвојено одељење матичне школе 
„9. Српска бригада“ у Бољевцу, похађа 
деветоро ученика од првог до четвр-
тог разреда. Са њима су и предшколци, 
а учитељица Слађана Динић је у овом 
селу већ четири године и према њеним 
речима, рад у комбинованом одељењу 
представља посебан изазов и одговор-

КЛАДОВО - Јавно предузеће  „Јединство” у Кладову активирало је систем 
даљинског грејања у Кладову и Брзој Паланци 5 дана пре званичног почетка 
сезоне грејања у Србији која стартује 15. октобра. Радијатори су топли у 1950 
станова повшине око 97.500 квадрата и у пословном простору пвршине 41.000 
метара квадратних, колико се загрева укупном топловодном мрежом дугом осам 
километара.

- Пре почетка грејне сезоне замењено је 450 метара цеви старе примарне 
мреже новим предизолованим цевима пречника 250 милиметара, према Здрав-
ственом центру “Кладово” и према Новом насељу. У топлани “Центар” уграђена 
је подстаница за загревање мазута снаге 600 киловата, монтиран је систем за 
омекшавање воде. За рад котловских постројења у Кладову и Брзој Паланци 
набављене су довољне количине енергената, 650 тона колубарског угља за рад 
топлана на чврсто гориво и 300 тона мазута за рад топлане “Центар” у граду. 
Резерве енергената допуњаваће се по потреби током грејне сезоне- истакао 
је Бранко Мајкановић в.д. директора ЈП “Јединство”.  У топлани “Центар” у Кла-
дову у функцији су два од три котла јер је у току санација котла “Ђуро Ђаковић” 
који је у функцији три и по деценије. Тај посао биће завршен у наредних седам 
дана, објашњава Зоран Петровић, заменик директора ЈП “Јединство” и подсећа 
да је захлађење на почетку октобра спремно дочекано, на време су обезбеђене 
довољне количине енергената, тако да су створени сви услови да се котлови 
потпале раније него што то предвиђа уредба.

И ове грејне сезоне у функцији је инфо -телефон који је 24 сата веза стана-
ра са дежурним службама у топланама.То и иновације које смо одрадили током 
лета допринеће ефикаснијем решавању проблема који су неминовност када је 
реч о испоруци топлотне енергије-закључио је Петровић .

 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“.

КЊАЖЕВАЦ-Измене и допуне буџета за 2017. годину биле су једна од тема 
42. седнице Општинског већа у Књажевцу. 

Како је објаснио председник општине Милан Ђокић, ребаланс је ‘’техничке 
природе’’ и омогућиће да се до краја године реализује неколико мањих, али веома 
важних пројеката. 

‘’Повећавамо средства за реконструкцију водовода у улицама које ће бити 
асфалтиране у наредном периоду. То су три улице преко пута касарне, Кеј Вељка 
Влаховића, Кеј Димитрија Туцовића, насеље изнад Џервинове виле. Обезбедићемо 
појачана средства за одржавање зелених површина. Обезбедићемо средства за 
реконструкцију санитарних чворова у Основној школи ‘’Каплар’’, набавку котлова 
за Основну школу ‘’Дубрава’’. Ребалансом смо омогућили и почетак програма ко-
масације од Књажевца према Минићеву у 10 катастарских општина. Комасација 
је проблем са којим ретко ко сме да се ухвати у коштац, али то је први предуслов 
за економски исплативо бављење пољопривредом,’’ казао је председник општине 
након седнице Већа.

У складу са изменама у буџету, измењен је и програм уређења грађевинског 
земљишта. Оба документа наћи ће се пред одборницима општинске скупштине на 
првом наредном заседању. Већници су усвојили извештаје о оставреним резул-
татима и припремљености за ову школску годину Техничке школе, Књажевачке 
гимназије, Основне школе ‘’Младост’’ и Музичке школе ‘’Предраг Милошевић’’.

 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.”

ност за наставника, а што се тиче ђака, 
увек су спремни да помажу једни други-
ма, посебно у старијим разредима. 

Село има амбуланту у коју јед-
ном недељно долази лекар, мештанима 
је на услузи и покретни шалтер Поште 
Србије, а захваљујући ангажовању чла-
нова месне заједнице, село има и про-
давницу, што је изузетно важно за ста-
рије житеље. 

- Овде у куповину долазе често 
и наше комшије из књажевачких села, 
Бучја, Влашког Поља и других, која се 
налазе на регионалном путу Бољевац 
–Књажевац, пошто у њиховим селима 
нема продавница, па им је једноставније 
и ближе да овде обаве куповину, каже 

продавац Небојша Дицић. 
Према речима Добропољаца, 

оно што недостаје селу је квалитетнија 
покривеност мобилном телефонијом 
и интернет сигналом. Надају се такође 
да ће и регионални пут Бољевац - Кња-
жевац, који пролази кроз село, ускоро 
добити нови асфалт, што би побољшало 
свеукупне услове живота у селу. 

 М.Г. 

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



БРОЈ 2644 ДОГАЂАЈ

D.O.O. BORTRAVEL BOR

3:35 063 1077791
4:30 

(svakodnevno)

063 1077793
8:45 

(svakodnevno)

063 1077794
14:30 

(svakodnevno)

063 1077795

7:35

8:15

12:32

18:20

12:30 
14:00 
16:30 

19:30 

16:15

17:46

20:15

23:30

Bor - Boljevac - Beograd
4:25
5:15 
9:37 

/

15:30

17:00

19:30

063 1077791
063 1077793
063 1077794
063 1077795

(samo rad.dan.) 

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(samo rad.dan.) 

22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

21:00 20:00 19:20 18:00

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

Bor - Boljevac - Paraćin - Kruševac - Vrnjačka banja - Kraljevo  

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

7:45 8:45 09:30 10:30 11:15

19:45 18:40 17:50 17:00 16:00

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

У граду на Дунаву обележена Дечја недеља

ТРЕНУЦИ ДЕЧЈЕ РАДОСТИ

КЛАДОВО - Под слоганома “Градимо мостове међу генерацијама за радост 
сваког детета” низом програма у општини Кладово обележена је Дечја недеља.

Била је то нова прилика да малишани скрену пажњу широј јавности на пра-
ва, потребе и место деце у друштвеној заједници. Већ по традицији Дечја недеља 
се обележава почетком октобра уз активно учешће дечје популације у промоцији 
одлука које се њих тичу, а које доприносе побољшању положаја деце кроз оства-
ривање њихових права.

Предшколци и основци из градске и школа из сеоских средина дружили су 
се и са Радисавом Чучулановићем, председником те подунавске општине. Малиша-
ни су били важни због пажње коју су им приуштили одрасли, саопштили су списак 
жеља, рецитовали и награђени су за креативност.

- Изузетно сам задовољан због дружења са децом која су будућност нашег 
града. Тренуци дечје радости нас обавезују да им створимо још боље услове за 
њихово несметано учење и образовање. Ускоро креће реконструкција зграде ОШ 
“Вук Караџић”, а радови вредни 134 милиона допринеће да нашу жељу спроведемо 
у дело - поручио је Чучулановић.

Већ по традицији кладовски прваци, њих 86 засадили су дрво генерације. 
Програм обележавања Дечје недеље употпунило је и дружење чланова удружења 
са посебним потребама “Нада” и кладовских основаца. Под слоганом “Ја и моји 
пријатељи свих генерација”, малишани из основне школе “Вук Караџић” својим до-
маћинима приредили су пригодан креативан програм. Активности током Дечје не-
деље засноване су на концепту права детета, који се од када је уведен у нормативни 

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“

БОљЕВАЦ - У Дечјој установи „Наша радост“ бројним забавним, ликовним 
и спортским садржајима, обележена је Дечја недеља.

Организован је и традиционални јесењи маскенбал, а на „Дан отворених 
врата“, вртић су посетили представници локалне самоуправе, Црвеног крста и 
Туристичке организације. Овогодишња недеља посвећена правима деце, обе-
лежена је под слоганом „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког 
детета“, па су у складу с тим малишани били у прилици да се друже са старијим 
другарима и учитељима, који су их подсетили на традиционалне игре и играчке 
израђене од плодова природе.  М.Г.

систем Републике Србије, константно унапређује.
 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“. 

Обележена Дечја недеља и у Бољевцу



БРОЈ 264 5

БОР - Прaзник лeпoтe и спoртa 
у Бoру! Кoшaркaшицe ЖКК Бoр су 
зa викeнд oтвoрилe сeзoну у мeчу с 
Црвeнoм звeздoм, a вeћ у пoнeдeљaк 
свeчaнo су прeсeклe врпцу нa нoвoм 
тeрeну у Бoру oбнoвљeнoм у aкциjи „Стo 
тeрeнa зa jeдну игру”.

Oнe су билe и првe кoje су сe 
„уписaлe” нa нoвим тeрeнимa!

Кeнтрa Вoшингтoн, Нeнa 
Tрajчeвскa, Jeлeнa Joзић, Дaниjeлa Вуч-
кoвић, Кристинa Стaмeнкoвић, Taмaрa 
Гoлубoвић, Ивaнa Mилићeвић, Сaнeлa 
Сутурoвић, Mилицa Сулejмaн, Taмaрa 
Бeкaн, Кaтaринa Сурдулoвић, Дaни-
цa Глишић и Бojaнa Mикић зajeднo сa 
шeфoм стручнoг штaбa Дejaнoм Aлeк-
сићeм нaпрaвилe су сjajну aтмoсфeру 
зa свe сугрaђaнe кojи су дoшли дa их 
пoздрaвe и видe пoтпунo рeкoнструи-
сaн тeрeн.

У Улици Ђoрђa Aндрejeвићa Кунa 
сaдa je мoгућe игрaти и мини-бaскeт, 
штo je нoвитeт у oвoм грaду, кao и у 
сaмoj aкциjи кoмпaниje Mozzart. Вe-
ликo кoшaркaшкo игрaлиштe сaдa имa 
прoфeсиoнaлнe кoнструкциje, зглoбнe 
oбручeвe и клиритнe тaблe, дoк сe oд-
мaх пoрeд нaлaзe и двa кoшa зa пиoнир-
ски узрaст пo свим стaндaрдимa ФИБA 
тaкмичeњa.

Упрaвo су нajмлaђe нaдe 
дoмaћeг тимa пoкaзaлe свoje знaњe у 
првoj рeвиjaлнoj кoшaркaшкoj утaкми-
ци oдигрaнoj нa oбнoвљeним тeрeнимa.

– Mozzart oвoм aкциjoм пoмeрa 
грaницe и пoстaвљa oснoвe зa свe oнe 
кojи у будућнoсти жeлe дa сe пoкaжу и 
дoкaжу кao друштвeнo oдгoвoрни. Дo-
нирaњeм кoшaркaшких тeрeнa у зeмљи 
кoшaркe сe пoкaзуje дa сe имa слухa и 
пoмaжe рaзвoj дeцe и млaдих у прaвoм 
смeру, aли и нa прaви нaчин. Ништa нe 
oстaвљa тaкo дoбaр и плeмeнит трaг кao 
дoнaциja и зaвeштaњe зa млaдe и дeцу.

Бoрскa кoшaркa ћe oвим 
тeрeнoм дoбити joш jeднo oмиљeнo 
мeстo зa стaсaвaњe и сaмoстaлнo трe-
нирaњe, зaпрaвo пoнoвo ћe oживeти 
oвaj тeрeн кojи je дeцeниjaмa биo 
oмиљeн нeким сaдa нe тaкo „нoвим 
клинцимa”. Сигурaн сaм дa ћe мнoгo 
клинки и клинaцa зaвoлeти игру пoд 
oбручимa бaш нa oвoм тeрeну и бaш 
зaхвaљуjући oвoj дoнaциjи, штo дoдaтнo 
пoвeћaвa вeличaнствeнoст oвe aкциje – 
истaкao je прeдсeдник ЖКК Бoрa Дaркo 
Mихajлoвић.

Пoдршку aкциjи дaлa je и 
oпштинa Бoр, a члaн вeћa зa спoрт и 
oмлaдину Игoр Jaнкoвић нa oтвaрaњу 
тeрeнa je рeкao:

– Сa зaдoвoљствoм истичeм дa 

je oпштинa Бoр oд стрaнe кoмпaниje 
Mozzart дoбилa oвaкaв jeдaн тeрeн, Вe-
ликa кoмпaниja нa oвaj нaчин je пoкaзaлa 
свojу друштвeну oдгoвoрнoст прeмa 
млaдимa, прeмa спoрту у цeлoj зeмљи, 
a ми смo свaкaкo пoчaствoвaни дa смo 
jeднa oд стo oпштинa у кoje je кoмпaниja 
Mozzart улoжилa свoja срeдствa. Кoшaр-
кa у Бoру je трeнутнo у eкспaнзиjи, ми 
смo oвe гoдинe дoбили првoлигaшa, 
жeнски кoшaркaски клуб Бoр, тaкo дa 
je aдaптaциja oвoг тeрeнa сaмo jeднa 
пoдршкa цeлoj тoj причи. Дoбили смo 
jeдaн урeђeн прoстoр гдe ћe млaди прe 
свeгa мoћи дa трeнирajу, a рeкрeaтивци 
дa кoристe – пoручиo je Jaнкoвић.

Услeдилo je и тaкмичeњe у шу-
тирaњу трojки, прaвa пoслaстицa зa свe 
из oвoг крaja грaдa кojи су дoшли дa 
нaвиjajу зa свoje фaвoритe. Дeвojкe су 
пoдeлилe нaгрaдe и нaрaвнo joш jeднoм 
„зaсулe” кoш вaн линиje 6,75 и пoкaзaлe 
дa свaкa eкипa кoja будe дoшлa у Бoр 

мoрa oзбиљнo дa их схвaти и припрe-
ми сe. To je и рaзлoг штo je кoмпaниja 
Mozzart припрeмилa и пoсeбaн грaфит 
кojи oд сaдa крaси oвaj тeрeн – „Бoдoви 
oстajу oвдe”.

– Кoшaркa нaс инспиришe и жe-
лимo дa стигнeмo у свaки кутaк нaшe 
зeмљe и oбeзбeдимo бoљe услoвe зa 
стaсaвaњe нoвих кoшaркaшких тaлeнaтa. 
Пoсeбнo нaм je дрaгo кaдa нa тeрeнимa 

кoje смo oбнoвили видимo и вeлики брoj 
дeвojчицa кoje вoлe oву игру, a успeси 
нaшe жeнскe рeпрeзeнтaциje скрeнули 
су пoсeбну пaжњу нa вaжнoст пoдршкe 
жeнскoм спoрту. У Бoру смo зaтo, пoрeд 
вeликoг кoшaркaшкoг тeрeнa, дoнирaли 
и тeрeн зa мини-бaскeт, кojи ћe, вeруjeмo 
дaти прoстoрa нajмлaђимa дa вoдe свoje 
дуeлe и учe oд стaриjих. Нaстaвљaмo сa 
aкциjoм дo oбнoвe свих 100 кoшaркaш-
ких тeрeнa у нaшoj зeмљи – рeкao je 
Бoрjaн Пoпoвић, дирeктoр кoрпoрaтив-
них кoмуникaциja кoмпaниje Mozzart.

Дo сaдa je кoмпaниja Mozzart. 
oбнoвилa тeрeнe у Пирoту, Приjeпoљу, 
Фeкeтићу, Зрeњaнину, Крaгуjeвцу, 
Врњaчкoj Бaњи, Вeликoj Дрeнoви, 
Крушeвцу, Вaљeву, Шaпцу, Прибojскoj 
бaњи, Лaбудoвoм брду, Maчвaнскoj 
Mитрoвици, Бeлoj Цркви, Свилajнцу, 
Прeшeву, Нeгoтину, Руми, Нoвoм Сaду, 
Нишу, Кoвину, Oбрeнoвцу, Лeскoвцу, 
Зрeњaнину, Рaшкoj, Нoвoj Вaрoши, Бaч-

кoj Пaлaнци, Зajeчaру, Бajинoj Бaшти, 
Лaзaрeвцу, Срeмскoj Mитрoвици, 
Дoрћoлу, Чукaрици, Пaрaћину, Чукaрич-
кoj пaдини, Убу, Сaвскoм вeнцу, Врбaсу, 
Ужицу, Кикинди, Инђиjи, Субoтици, Прo-
купљу, Aпaтину, Смeдeрeвскoj Пaлaнци, 
Крaљeву…

Сви зaинтeрeсoвaни мoгу 
прeдлoжити свoj тeрeн из крaja нa сajту 
deotvogzivota.com!

ДОГАЂАЈ

МАЈДАНПЕК- Са циљем да се 
смање ризици у ванредним ситуација-
ма и становништво кроз волонтерски 
рад укључи за заједничко спровођење 
превентивног рада у таквим приликама, 
општина Мајданпек, односно, Месна 
заједница Мосна са румунском општи-
ном Шишешти реализује 844 хиљаде 
евра вредан пројекат из програма ИПА-
2 прекограничне сарадње Србија – Ру-
мунија. 

Кроз пројекат “Ефикасност 
управљања у ванредним ситуацијама”, 
општина Мајданпек ће у Мосни добити 
објекат Центра за управљање у ван-
редним ситуацијама и изузетно вредну 
опрему.

После три месеца од почетка 

спровођења пројекта, будући да је 26. 
јуна потписан уговор, одређене актив-
ности су већ реализоване, па су тако 
спроведена два тендера за ИТ опрему 
Дома културе и пројектни тим и за из-
бор најповољнијег понуђача када је реч 
о извођачком пројекту, а припрема се 
тендер за набавку савременог ватрога-
сног возила. У оквиру пројекта који ће 
бити реализован за 20 месеци, колико 
је предвиђено да траје, треба спровести 
14 тендерских процедура, припремити 
документацију за пројектне радове 
како би већ почетком наредне године, 
могла да почне реконструкција и до-
градња Дома културе. То ће бити оства-
рено тако, што ће након рушења дела 
постојеће зграде, да започне градња 

предвиђеног објекта и заврши се до де-
цембра наредне године, уз превођење 
његове приоритетне намене у центар 
за управљање ванредним ситуацијама. 
Поред ватрогасног возила, предвиђено 
је и опремање објекта потребном опре-
мом, али и набавка опреме за 10 ватро-
гасних волонтера.

У финансирању овог пројекта за 
нашу страну вредног око 550 хиљада 
евра, учешће општине Мајданпек тре-
бало би да буде 82 хиљаде евра, а реа-
лизацијом пројекта општина ће, поред 
осталог, добити један репрезентативан 
објекат који ће својом функцијом бити 
у интересу грађана, како Мосне, тако и 
других насеља ове општине.

 И.Ћ.

КOШAРКAШИЦE И КOШAРКAШИ 
БOРA ДOБИЛИ НOВИ TEРEН

Рeкoнструисaн тeрeн зa кoшaрку и нaпрaвљeнo игрaлиштe зa мини-бaскeт у aкциjи „Стo тeрeнa зa jeдну игру”

Пројекат из програма ИПА-2 прекограничне сарадње Србија - Румунија

У МОСНИ ЦЕНТАР зА УПРАВљАЊЕ 
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
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МАЈДАНПЕК - У Мајданпечком Дому здравља “Др Верољуб Цакић” већ две 
недеље се одвија имунизација против грипа. Хигијенско епидемиолошкој служби 
испоручено је 450 доза вакцина, од којих је 100 одмах прослеђено Здравственој 
станици у Доњем Милановцу, а по 50 сеоским амбулантама у Рудној Глави и Јасикову. 
Вакцинација се одвија сваког радног дана, а заинтересовани претходно морају да 
се због прегледа јаве свом изабраном лекару. Приоритетне групе којима се пре-
поручује вакцинација против грипа су особе старије од 65 година, пацијенти са 
хроничним болестима, као и оболели од срчаних, плућних и бубрежних обољења, 
дијабетичари , пушачи и гојазне особе, али и здравствени радници и особе запос-
лене у јавним службама.  И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ-Манифестација дечјег стваралаштва ‘’Чаробне полице Биби 
Сликовчице’’ окупила је и ове године велики број талелнтоване деце из свих кња-
жевачких школа. Вредно се радило у музичкој, ликовној, литерарној радионици, а 
Бибина позоришна дружина припрема нову представу. 

Занимљиво, креативно, забвано, уз много идеја, озбиљног рада, било је на 
Бибиним уметничким радионицама, које су и ове године окупиле велики број та-
лентованих основаца. Ликовну је и ове године водио Раде Ристић. 

‘’Ове године је био далеко већи одзив деце. Двадесетак детета је изузетно 
добро радило и имамо изузетне радове. Радили смо, углавном, илустрацију на за-
дату тему’’, казао је Ристић. 

Музичка радионица је новина овогодишње манифестације, осмишљена као 
мала школа компоновања. Задатак – да стихови песника за децу добију ноте. Са 
будућим композиторима радио је наставник музика Владислав Допуђа.

‘’Деца су била сјајна. Врло су музикални и било је задовољство радити са 
њима,’’ истиче Допуђа. 

Савете младим књижевницима давао је и ове године писац Бранко Стева-
новић, а на окупу је поново и драмска дружина, која припрема нову представу по 
тексту књижевника, драматурга и редитеља Владимира Андрића. 

Какве уметничке висине су достигла књажевачка деца видећемо у новембру, 
када је велико финале Манифестације дечјег стваралаштва ‘’Чаробне полице Биби 
Сликовчице’’, коју другу годину заредом, организује Народна библиотека ‘’Његош’’.

 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.”

Од почетка октобра директна аутобуска линија 

ДИРЕКТНО ДО 
НОВОГ САДА

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - Од почетка октобра Доњомилановчани могу да 
рачунају на директну аутобуску везу са Новим Садом. Како сазнајемо, на Ауто-
буској станици “Arriva” у Доњем Милановцу, реч је о њиховој постојећој линији 
за Београд уз коју је активирана и раније регистрована, од Београда до Новог 
Сада, па путници могу да аутобусом крену из Доњег Милановца у два сата после 
поноћи, како би у Београду били у 5,30, а 15 минута касније продужили за Нови 
Сад. У повратку, аутобус из Новог Сада полази у 17.40, из Београда у 19,30, а у 
Доњи Милановац стиже око 23 часа. Поред ове линије, до Новог Сада од недавно 
функционише и веза аутобуса који из Кладова у Доњи Милановац стиже у 5,50 и 
продужава за престоницу Војводине, а који је у повратку, везан за линију која у 
13 часова креће из Београда.

Побољшане везе са Новим Садом ће вероватно, допринети да се и број 
путника на овим релацијама повећа, јер велики број људи из овог краја сада 
живи и ради у Војводини, посебно у њеном главном граду.

 И.Ћ.

МАЈДАНПЕК - У градској топлани у Мајданпеку почетком ове радне недеље 
ужурбано су приводили крају радове на постројењима и мрежи, неопходне за успе-
шан почетак грејне сезоне. Одговорни у Јавном предузећу за производњу и дистри-
буцију топлотне енергије “Мајданпек” кажу да је учињено све како би почетак ове 
грејне сезоне дочекали спремно и обећавају да ће у недељу, 15.октобра, радијатори 
у становима, више од две хиљаде, корисника бити топли.

Подсетимо, летња пауза је искоришћена за неопходне радове на самој мре-
жи. Саниране су све потенцијално слабе тачке на мрежи, радило се у подстани-
цама, али је и управо завршен ремонт главног котла у шта је локална заједница 
издвојила 18 милиона динара, настојећи да обезбеди стабилност у пружању ове 
услуге. Такође, ове недеље пристигле су и прве количине мазута, а договорено је 
и сукцесивно обезбеђивање нових количина, па би грејна сезона требало да има 
потребан континуитет, поготову ако и корисници услуга, кроз редовно плаћање 
услуга, дају допринос таквом настојању.

  И.Ћ.

У сусрет манифестацији дечјег стваралаштва

„ЧАРОБНЕ ПОЛИЦЕ 
БИБИ СЛИКОВЧИЦЕ’’

У сусрет грејној сезони из градске топлане обећавају

ОД НЕДЕљЕ ТОПЛИ 
РАДИЈАТОРИ

У току имунизација против грипа

СОЛИДНО 
ИНТЕРЕСОВАЊЕ
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ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

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

Аташе за културу Амбасаде САД у Књажевцу
ДОГАЂАЈ

КЊАЖЕВАЦ-Ерика Кин, 
аташе за културу Амбасаде Сје-
дињених Америчких Држава у 
Београду посетила је Књажевац 
и Архео етно парк у Равни, где 
се завршава пројекат ‘’Социјал-
но предузетништво као вид очу-
вања традицоналних заната’’. 
Пројекат је рализован уз подрш-
ку америчке амбасаде и локалне 
самоуправе. 

Ерика Кин, изразила је 
задовољство посетивши Архео 
етно парк у Равни, где се завр-
шава пројекат, који је Музеј ре-
ализовао уз подршку америчке 
амбасаде. Опробавши се и сама 
на грнчарском точку, одала је 
признање људима који желе да 
сачувају старе занате:

‘’Част ми је да будем овде, 
поносимо се овим пројектом. Са 
Музејом сарађујемо већ годи-
нама и резултат је фантастичан,’’ 
истакла је Ерика Кин. 

Циљ пројекта био је очу-
вање богатог културног наслеђа 
нашег краја и омогућавање љу-
дима који учествују у програму 
да се социјално и економски 
оснаже, казала је в.д. директора 
Музеја Милена Милошевић Ми-
цић: ‘’Ангажовали смо социјално 
угрожене и осетљиве категорије, 
особе са инвалидитетом и обучи-
ли их за рад у техникама старих 
заната. Формираћемо специфич-

не сувенире, музејске реплике, 
цео један нови аксесоар, линију 
производа под именом ‘’купови-
на с разлогом’’. Програм се зове 
‘’Нити које повезују’’. Књажевац и 
наше културно наслеђе предста-
вићемо на прави начин.’’

Активности које доприно-
се очувању културне баштине 
увек ће имати подшку локалне 
самоуправе, рекао је Горан По-

повић, помоћник председника 
општине: ‘’Увек смо уз овакве 
пројекте и мислимо да очување 
културе и старих заната допри-
носи будућности. Кажу – будућ-
ност лежи дубоко у прошлости. 
Верујемо у то и надамо се да ће 
још више оваквих пројеката до-
принети некој бољој будућности 
у нашем граду.’’

У разговорима у Равни из-

ражена је обострана жеља за на-
ставком сарадње између општи-
не Књажевац и Амбасаде САД на 
пројектима и културној размени. 

 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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Бор: „Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’(1)

МАКСИМАЛНО ДОБРО- зА 
МАКСИМАЛНИ БРОЈ љУДИ?!

БОР - У време све учесталијих 
прича о потреби обнове села 
коју као по правилу прате стална 
деаграризација руралних подручја 
и назаустављив одлазак младих 
у градове, потребно је поставити 
питање улоге и значаја месних 
заједница у креирању и вођењу 
развојне и одрживе политике 
на селима, односно питање 
могућности стварања или још боље 
речено обнове комуникационог 
система који би спуштањем нивоа 
одлучивања и одговорности на ниво 
ближи грађанима, као корисницима 

услуга, једини могао да допринесе 
остварењу вечитог политичког 
идеала: максималног добра за 
максимални број људи.

Ово питање на значају до-
бија самом чињеницом да су то-
ком последњих деценија, пратећи 
ток опште централизације, али не 
и децентрализације Србије, мес-
не заједнице изгубиле готово све 
своје надлежности и имовину што 
се нарочито негативно одразило 
на сеоске средине којима су управо 
месне заједнице биле и остале прва 
и неретко једина веза са широм 
друштвеном политичком заједни-

цом.
Преко својих месних заједни-

ца становништво руралних подручја 
које, рецимо и то, чини значајан део 
свеукупног становништва у општи-
ни Бор, добија могућност сталне 
комуникације са самоуправама чији 
су део, односно омогућавају самоу-
правама да правилно сагледају про-
блеме и потребе села. Па ипак, пи-
тање је да ли и у коликој мери месне 
заједнице на селима данас могу да 
„натерају“ самоуправе да њиховим 
захтевима изађу у сусрет, односно 
да ли и у којој мери могу самостал-
но да обаве оне послове које само-
управне администрације сматрају 
мање значајним или пак не налазе 
време и новац да им се посвете. У 
томе се заправо и огледају реална 
моћ и утицај месних заједница да-
нас.

Надлежност месних заједни-
ца и њихових савета, који се бирају 
на непосредним изборима, дефини-
сана је у Закону о локалним самоу-
правама, и начин избора чланова 
савета другачији је и непосреднији 
од избора, рецимо одборника, али 
су савети месних заједница, деце-
нијама уназад, постали ‘’продужена 
рука’’ политичке већине у одређеној 
локалној заједници.

Неоспорно је да је Закон о 

локалним самоуправама дефинисао 
оквир потреба и надлежности мес-
них заједница. Наводимо чланове 72 
и 77: ‘’Ради задовољавања потреба и 
интереса локалног становништва у 
селима се оснивају месне заједнице 
и други облици месне самоуправе. 
(члан 72)’’

‘’Одлуком скупштине општи-
не, односно скупштине града може 
се свим или појединим месним 
заједницама и другим облицима 
месне самоуправе поверити вр-
шење одређених послова из над-
лежности општине односно града, 
уз обезбеђивање за то потребних 
средстава. ( члан 77)’’

‘’За обављање одређених по-
слова из надлежности општинске 
управе, односно градских управа, 
посебно у вези са остваривањем 
права грађана, може се организо-
вати рад општинске управе у мес-
ним заједницама – МЕСНЕ KАНЦЕ-
ЛАРИЈЕ’’.

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни 
тим; Фото: Архива ‘’Тимочких’’
Пројекат: ‘’Савети сеоских месних 

заједница између грађана и локалне самоу-
праве’’, суфинансиран је из буџета Општине 
Бор . Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства.

Република Србија 
МИНИСТАРСТВO зАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-304/2017-16
Датум: 27.09.2017.
Немањина 22-26
Београд

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. 
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 
135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје сле-
деће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и органи-

зације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - 
Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, одређује обим 
и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну 
средину пројекта адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ 
Ђердап 1.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину 
решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Ми-
нистарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладин-
ских бригада 1, соба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.
rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје 
мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавеш-
тења.

Republica Serbia
MINISTERUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
Numărul: 353-02-304/2017-16
Data: 27.09.2017.
Nemanjina 22-26
Belgrad

În baza articolului. 14. alineatul 1. și 2., raportat la articolul. 
29. alineatul1. Și 3. Din Legea privind estimarea impactului asupra 
mediuluio înconjurător („Monitorul Oficial al Republicii Serbia“ 135/04, 
36/09), Ministerul pentru Protecția Mediului, emite următoarea

NOTIFICARE
Se notifică opinia publică, organele și organizațiile publice 

interesate că această autoritate a adoptat o decizie prin care titularului 
de proiect Ministerul Construcțiilor, Traficului și Infrastructurii - Direcția 
pentru Navigație și securitatea navigației determină domeniul de 
aplicare și conținutul pentru actualizare a Studiului de evaluare a 
impactului asupra mediului al proiectului de adaptare a sistemului 
de adaptarea a ecluzei navale din cadrul Sistemului Hidroenergetic 
Đerdap 1.

Opinia publică interesată poate efectua accesul la conținutul 
deciziei în fiecare zi lucrătoare între orele 11-14 în încăperile Ministerul 
pentru Protecția Mediului, la Belgrad, strda a Omladinskih Brigada 1, 
biroul 428 , sau la pagina de internet http://www.ekologija.gov.rs/
obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, și pot ca să prezinte 
opiniile sale în termenul de 10 zile de la data publicării prezentei 
notificări.



БРОЈ 264 9ДРУШТВО/ОГЛАС
Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (14)

ОБРАзОВАЊЕ: KОСА, ТАНKА, УСПРАВНА, ДЕБЕЛА

БОРСКИ ОКРУГ -’’Дакле, шта је про-
блем са школом на свим нивоима? Говорим о 
томе да парадигма образовног процеса прет-
поставља систематско преношење знања. 
Наставници су богови који имају чињенице. 
Ви дођете у први разред основне, како је то 
оно било: коса, танка, усправна, дебела, па 
тако даље, како се то учило у моје време’’, 
рекла је, поред осталог, проф. др Србијанка 
Турајлић, на трибини ’’Писма из Европе-пи-
тање за друштво и одговори из образовања’’, 
одржаној почетком октобра у Бору.

Турајлићева је из свог угла и огром-
ног искуства покушала да опише образовни 
система код нас и у свету, укаже на наш лош 
образовни систем и школовање младих људи 
за тржиште рада, а не за потребе привреде и 

друштва у целини. 
’’Али нажалост, гледала сам буквар. 

Тако се то и данас учи. При томе, у те исте 
прве разреде на косу, танку, усправну, дебелу 
се уводе клинци који су дигитални домороци, 
који од своје треће године држе мобилне те-
лефоне где су све информације доступне и 
они их проналазе потпуно хаотично.’’ 

’’Ту долазимо до парадокса, да мало 
дете које ће вам врло лако ’’ископати’’ било 
какву игрицу на мобилном телефону- усто 
не зна језик, просто речено, не зна ништа, 
деца једноставно ’’проваљују’’ правила и она 
наравно верују да то тако треба да буде. Та 
деца другачије размишљају, а да ја, рецимо, 
не знам како она размишљају. То је наш про-
блем јер ми смо дигитални имигранти.’’ 

’’Прво, уско специјализована знања 
више никоме нису потребна. Тражи се да 
млад човек када дође на интервју покаже 
како сам гледа на неки проблем. Диплома 
је улазница за интервју, а ја познајем много 
људи којима нико никада није тражио ди-
плому, а још мање некога занима како сте ви 
нешто научили или како сте стекли диплому.’’

’’Оно што се, заправо, дешава у ин-
тервјуима је следеће: гледа се како решава-
те проблем, како радите под притиском, у 
којој мери сте самостални, колико сте пре-
дузимљиви, какви су вам вредносни судови, 
како се понашате у колективу, и колико сте, 
наравно, спремни да преузмете ризик, и на 
бази тога се кроз анализу одговора и одлучи 
ко ће добити посао а ко неће.’’

’’То се догађа тамо где се на тај начин 
одлучује ко ће добити посао, где се посао не 
добија по неким другим критеријумима, што 
је у Србији случај. За највећи број приватних 
компанија очекује се да сваки појединац кога 
неко запосли мора да поседује своје знање, 
мора да буде способан да употреби своје 
знање, да га сам унапреди, да селектује оно 
што је битно и да разуме оно што је научено и 
тада можемо да говоримо о компетенцијама.’’ 

’’Примера ради, у Европи, 2010. го-
дине, за новоотворене послове тражено је 
минимум 40 одсто кадрова са средњим обра-
зовањем. За оне са нижим образовањем го-
тово да више и нема посла. Образовање које 
је у било ком смислу нешто више од средње 
школе преовлађује са 45 процената.’’ 

’’ И што је најстрашније, почињу тако-
звани МУK-ови, масовни отворени курсеви, 
који не коштају ништа, које можете наћи на 
интернету и учити шта год вам падне напамет. 
Такав начин образовања подржавају највећи 
светски универзитети и, што је најважније, 
највеће светске компаније. Идеја је: ’’Ево 
вама, децо, коцкице, а ви склапајте ону сли-

ку која се вама чини занимљивом и с којом 
мислите да ћете нешто у животу моћи да ура-
дите и која вас занима’’. Дакле, образујте се 
слободно на начин на који мислите да треба 
да се образујете.’’ 

’’На руку овом виду образовања иде, 
рецимо, што је студирање у Америци веома 
скупо, није јефтино као на неким другим ме-
стима. Иде му на руку и то што послодавци 
више не траже дипломе, траже да се увере 
шта ви заправо знате да радите. Kуда све то 
води, мишљења су подељена. Има мишљења 
да ће овај концепт уништити образовни си-
стем.’’

’’Према истраживању које су радиле 
најразвијеније чланице Европске уније, једно 
питање је мени посебно занимљиво са аспек-
та нашег поимања немања посла. А оно гласи: 
У којој мери је за оно што радиш важно оно 
што си студирао? Један мали број испитаника 
каже да је јако важно. У јако великом броју 
одговора се каже: ’’Могао сам да студирам и 
нешто друго, а да овај посао обављам врло 
успешно’’. Постоји и значајна групација која 
тврди да оно што су студирали уопште није 
важно за посао који успешно раде. Велике 
компетенције имају они који су, рецимо, зав-
ршили студије класичних језика, јер управо 
за њих се отима Лондонска берза, што је до-
ста логично, јер ти млади људи имају одличну 
моћ размишљања. Доказали су да могу дуго 
и тврдо да седе на столици. Све остало су их 
обучили стручњаци са Лондонске берзе.’’

Обрада: ‘’Тимочке’’ 
 пројектни тим

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша мла-
дост, 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.

Na osnovu pravnosnažnog Rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti Soko Banja br. 952-02-12-
2/2016c od 09.05.2016. godine a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci, hipotekarni poverilac privredno društvo „PRVI FAKTOR 

- FAKTORING” DOO Beograd - u likvidaciji, Bulevar Mihaila Pupina br. 165v, matični broj 20010452 oglašava:

PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM
Sledećih nepokretnosti u KO Sokobanja:

•	 njive 5. klase površine 4637 m2 na kat. parceli br. 2958, potes Ispod Grapčine, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 4.137,30 EUR;
•	 livade 4. klase površine 3100 m2 na kat. parceli br. 3306, potes Podina, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 5.580,00 EUR;
•	 pašnjaka 5. klase površine 11801 m2 na kat. parceli br. 4012, potes Koviljača / Ripaljka, upisanog u list nepokretnosti 6045 po ceni od 

10.620,90 EUR;
•	 šume 5. klase površine 8703 m2 na kat. parceli br. 4228, potes Ozren, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 7.832,70 EUR;
•	 šume 5. klase površine 11787 m2 na kat. parceli br. 4292/1, potes Ozren, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 26.520,75 EUR;
•	 šume 5. klase površine 8616 m2 na kat. parceli br. 4493/1, potes Ozren, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 11.631,60 EUR;
•	 pašnjaka 5. klase površine 5342 m2 na kat. parceli br. 4493/2, potes Ozren, upisanog u list nepokretnosti 6045 po ceni od 7.211,70 EUR;
•	 njive 4. klase površine 3098 m2 na kat. parceli br. 454, potes Šarbanovački put, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 4.182,30 EUR;
•	 livade 3. klase površine 6096 m2 na kat. parceli br. 455, potes Laguševac, upisane u list nepokretnosti po ceni od 8.229,60 EUR;
•	 livade 3. klase površine 4976 m2 na kat. parceli br. 457/2, potes Laguševac, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 4.478,40 EUR;
•	 šume 1. klase površine 9240 m2 na kat. parceli br. 641, potes Laguševac, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 8.316,00 EUR;
•	 šume 2. klase površine 2331 m2 na kat. parceli br. 1001, potes Srednje brdo, upisane u list nepokretnosti po ceni od 2.097,90 EUR;
•	 njive 5. klase površine 3290 m2 na kat. parceli br. 1158, potes Srednje brdo, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 1.480,50 EUR;
•	 njive 5. klase površine 10120 m2 na kat. parceli br. 1189/1, potes Srednje brdo, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 9.108,00 EUR;
•	 livade 1. klase površine 3575 m2 na kat. parceli br. 2189/1, potes Ključ, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 4.826,25 EUR;
•	 livade 1. klase površine 2000 m2 na kat. parceli br. 2189/2, potes Ključ, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 2.700,00 EUR;
•	 livade 1. klase površine 2000 m2 na kat. parceli br. 2189/3, potes Ključ, upisane u list nepokretnosti 6045 po ceni od 2.700,00 EUR; 

Nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju, a Kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora i sve troškove vezane 
za upis prava vlasništva na kupca.

Zainteresovani kupci mogu kontaktirati prodavca na telefon: 011 404 0762 ili na e-mail: info@prvifaktor.rs.



БРОЈ 26410 зАВОД зА ЈАВНО зДРАВљЕ „ТИМОК” зАЈЕЧАР

зАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УТИЦАЈ НА 
зДРАВљЕ љУДИ СА ОСВРТОМ НА зАГАЂИВАЊЕ 

ВАзДУХА, ВОДЕ И зЕМљИШТА

ПОНОСНИХ 170 ГОДИНА
Јубилеј основне школе у Брзој Паланци

Заштита животне средине под-
разумева скуп различитих поступака 
и мера који спречавају угрожавање 
животне средине с циљем очувања 
биолошке равнотеже. Еколошка од-
брана је мултидисциплина и треба 
да представља трајну обавезу свих 
чланова заједнице. Њена мултидисци-
плинарност огледа се у чињеници да 
здравље, животна средина и здрави 
стилови живота представљају ком-

плекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Брига о животној средини 
је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава 
животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва 
и битан фактор за квалитет живота становништва. 

Утицај човека на природу одавно је почео да оставља своје трагове на пла-
нети. Негативне последице човековог деловања на све сегменте животне средине 
(ваздушну, земљишну, водену) данас су уочљиве на сваком кораку, јер су попримиле 
глобални значај односно једноставније речено-цела планета данас трпи због пона-
шања једне врсте-човека. Све активности човека које доводе до промена физичких, 
хемијских и биолошких својстава животне средине и које могу неповољно деловати 
на екосистеме и жива бића у њему, представљају проес загађивања. 

“Зазелени” је омладински волонтерски пројекат који у склопу националног 
програма “Млади су закон” спроводи ОПСД “Драган Радосављевић “ из Зајечара. 
Активности пројекта јесу мапирање и чишћење дивљих депонија у Зајечару и око-
лини, као и јавна предавања о заштити животне средине и утицају на здравље људи. 
Циљ предавања је развијање еколошке свести и еколошког понашања, са тенден-
цијом очувања животне средине. 

Завод за јавно здравље “Ти-
мок” из Зајечара, и ове године узео 
је учешће у пројекту у виду два пре-
давања.

Прво предавање је одржано 
26.09.2017. године у просторијама 
Омладинског центра у Зајечару, на 
тему “Заштита животне средине и 
утицај на здравље људи, са посебним 
освртом на загађење воде и ваздуха”. 
Том приликом је било речи о значају 
ваздуха и воде на Планети, о њиховој 
потреби за одржањем живота, саста-
ву, загађивачима и утицају загађене 

воде и загађеног ваздуха на здравље људи. Током предавања присутнима је предо-
чено примерима како могу да се укључе као појединци у заштиту животне средине. 
Предавач је била мр Милијана Вучковић, дипл. биолог. 

Друго предавање одржано је 05.10.2017. године у просторијама Омладин-
ског центра у Зајечару. Ово предавање одржао је дипл. биолог Драган Пауновић са 
темом “Заштита животне средине и утицај на здравље људи са посебним освртом 
на загађење земљишта”. Присутни су могли да се информишу о настанку земљишта, 
његовом саставу, функцији и изворима загађења са освртом на здравље људи. 
Сходно томе, учесници су чули о значају и примени органског начина производње 

пољопривредних производа који се укључују у ланац исхране. Овог пута више речи 
је било о рециклажи као начину смањења отпада који представља значајан извор 
загађења земљишта на планети а сам по себи је драгоцени извор сировина које се 
могу користити у поновном процесу производње.

Након одржаних предавања присутни су кроз дискусију показали заин-
тересованост за решавањем проблема стања животне средине у нашој локалној 
заједници.

Утицај човека на природу није једностран, различите промене у при-
роди посредно или непосредно утичу на њега - својим понашањем човек сам 
сече грану на којој седи.

завод за јавно здравље „Тимок” зајечар
мр Милијана Вучковић дипл. биолог

Драган Пауновић дипл. биолог

КЛАДОВО-Школство у Брзој Паланци има традицију дугу 170 година, а на 
то је посетиоце приредбе у ОШ “Стефанија Михајловић” подсетио музичко-сцен-
ски програм “Некад и сад “ јер их је водио кроз временски период од век и по и 
још две деценије више. У Старој Брзој Паланци школски програм је реализован у 
некадашњем Трговачко-еснафском дому који је због великог броја деце временом 
постао тесан. Након изградње хидроелектране “Ђердап 2” тај објекат отишао је у за-
борав јер је остао под водом Ђердапског језера. Када је 1983. године сазидана згра-
да нове школе површине 2700 квадрата у њој су наставу похађала 1182 основаца.

- У згради данашње школе, која носи име народног хероја “Стефаније Ми-
хајловић” , у клупама је 65 ђака док у девет издвојених одељења наставу похађају 33 
ученика. Пре велике сеобе гастарбајтера у земље западне Европе, у клупама школе 
у старој Брзој Паланци и издвојеним четвороразредним одељењима у околним 
селима било је близу 1200 ученика - подсетио је Александар Крстић некадашњи 
професор и директор ОШ “ Стефанија Михајловић” који пензионерске дане проводи 
у Брзој Паланци.

У тој образовно-васпитној установи школују се деца од 7-15 година. Са ко-
лико успеха, потврдила је креативност коју су школарци презентовали током про-
грама који је одржан поводом обележавања вредног јубилеја.

Од других, школа у Брзој Паланци се разликује и по дому ученика за 2 пла-
нинска одељења од 5-8 разреда.

- Наша школа је једина из Тимочке крајине која се нашла у 50 најбољих ос-
новних школа у Србији по пријемним испитима и по знању.

Име је добила по Стефанији Михајловић, девојци која је погинула у II свет-
ском рату, стрељана је заједно са партизанима недалеко од Брзе Паланке. Зато сваке 
године 7. октобра славимо Дан школе. Тренутно запошљавамо 52 радника - истакао 
је Завиша Вељковић директор школе.

Стална миграција становништва и пад наталитета драстично се одражавају на 
мањак школараца у Кладовском крају. Упркос томе локална самоуправа залаже се за 
очување школа иако у насељеним срединама има све мање школске деце и младих.

- Школа у Брзој Паланци мора да опстане и зато ће реконструкција, која ће 
почети наредне године, створити још боље услове за образовање и васпитање ђака. 
То заслужује школа у којој је наставу похађао и Зоран Лилић некадашњи председник 
државе- нагласио је Драган Новаковић заменик председника општине Кладово који 
је колективу школе и мештанима Брзе Паланке честитао вредан јубилеј.

 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“. 


