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МОРАМО зАусТАВИТИ ДЕПОПулАЦИЈу
Радисав Чучулановић, председник општине Кладово за „Тимочке“

Отварањем нових радних 
места морамо спречити одлив 
становништва и учинити Кладово 
примамљивом дестинацијом за 
инвеститоре. Требамо применити 
такозвани аустријски модел и фа-
брике отварати у малим срединама, 
чиме ћемо обезбедити егзистенцију 
локалном становништву, рекао је у 
интервјуу за недељник „Тимочке”, 
Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово.

Познато је да је Општина 
Кладово лидер у пројектима пре-
кограничне сарадње. Који су пла-
нови?

Општина Кладово је у 2017.
годину ушла веома амбициозно са 
великим плановима и пројектима 
који су реализовини и који још увек 
трају. Са поносом могу да истакнем 
да смо многобројне резултате по-
стигли на бројним пројектима који 
се управо изводе на територији 
наше општине. Потпуна рекон-
струкција објекта Основне школе 
“Вук Караџић“, вредне око 1,3 ми-
лиона евра, почеће и биће завр-
шена до краја ове године и један 
део наредне. Реконструкција око 
22 километра пута од Брзе Паланке 
до Кладова, вредне око 10 милиона 
евра, одложиће се до пролећа због 
примедби на пројекат, али тендер за 
извођаче радова ће бити објављен 
до краја године. Трећи, битан проје-
кат који је почео у јуну, је изградња 
Визитор центра у тврђави Фетислам, 
вредног такође 1,3 милона евра. У 
фази смо набавке опреме и вози-
ла, а за који дан ће бити објављен 
и тендер за извођачки део послова. 
Фетислам ће овим пројектом поста-
ти још један готов туристички про-
извод, завршетком Визитор центра 
средином 2019. године. 

Који су проблеми у кому-
налној инфраструктури?

Кладово се, током прошле 
и претпрошле године суочило са 
појавом жутог талога у водоводној 
мрежи. У четири села на заједнич-
ком изворишту у Великој и Малој 
Врбици, Рткову и Корбову дошло је 
до замућења воде. Заједно са инсти-
тутом „Јарослав Черни“ успели смо 
да елиминишемо ту појаву , али је 
све то ишло мало теже, јер смо на-
кон прве две бушотине, поново наи-
шли на тај талог, који смо тек након 
треће бушотине успели успешно да 
решимо , тако да мештани ових села 
могу бити сигурни да пију квалитет-
ну воду.

С друге стране, ако посма-
трамо дугорочно, општина Кладо-
во није решила питање водоснаб-
девања. У плану за наредну годину 
се припрема пројекат којим плани-
рамо да аплицирано код ИПА фон-
дова , јер ми као општина немамо 

финансијских средстава да из буџе-
та финансирамо тако огромну ин-
вестицију. Овим пројектом можемо 
решити питање водоснабдевања за 
наредних 30 до 40 година. Плашећи 
се да тренутно извориште може 
поново да дође до загађења, раз-
мишљамо о алтернативним прав-
цима снабдевања водом. 

у којој мери се функциони-
сање локалне самоуправе помера 
према Европским стандардима? 

Општине Неготин, Мајданпек, 
Доњи Милановац и Кладово су међу 
првим у републици које су импле-
ментирале такозване услужне цен-
тре. Услужни центри нису у довољ-
ној мери реализовани, али у оквиру 

програма дигитализације комплет-
ног система, који ради Влада Репу-
блике Србије, то ће бити примење-
но и у општини Кладово, јер све 
што може електронски да се ради, 
непотребно је да се ради преко па-
пирологије. Морам да кажем да ми 
имамо једну чудну појаву, а то је да 
уводимо информационе системе, 
уводимо све више рачунара, а запо-
шљавамо све већи број људи. Све-
му томе се мора стати на пут и ми у 
општинској управи имамо већи број 
запослених у односу на оно што је 
по европским стандардима. Морам 
да нагласим, да смо међу водећима 
у издавању грађевинских дозвола 
које решавамо за 3 до 4 дана, а у току 
је такође и једна велика акција која 
тек треба да резултира, а то је лега-
лизација објеката . По досадашњим 
проценама требамо да издамо око 
24 000 решења.

Шта је у плану када је реч о 
туризаму?

Општина Кладово је стра-
тешки усмерила свој план развоја 
у три правца.То су, поред туризма, 

мала привреда и пољопривреда. 
Туризам и пољопривреда су стра-
тешки правци где се уложени новац 
враћа најбрже и где је обрт капита-
ла најбржи. Поставили смо амбици-
озни план да до краја 2019.године 
Кладово има сто хиљада ноћења, а 
до сада смо имали само 22 000. Ове 
године се надамо да ће то бити од 
52 000 до 60 000 ноћења. Имамо 
ограничене смештајне капацитете, 
јер су наши хотели међу најбоље 
попуњеним хотелима у земљи, тако 
да ће општина Кладово у наредном 
периоду развијати и више тури-
стичких садржаја. Имамо природне 
лепоте које нудимо, Ђердапска кли-
сура је једна од најлепших у Европи, 

али исто тако и историјске споме-
нике међу којима су најзначајнији 
Трајанов мост, тврђава Фетислам, 
утврђење Дијана, Трајанова табла.

Заједно са Националним 
парком Ђердап и Министарством 
за туризам, радимо на реконструк-
цији стазе ради прилаза Трајановој 
табли, јер се у овом тренутку једино 
чамцима и бродовима може прићи 
овом знаменитом споменику кул-
туре. Радимо на томе да у скоријој 
будућности путници намерници, 
могу да зауставе своје возило и да 
се спусте и виде Трајанову таблу.

Заједно са партнерима из Ру-
муније у прекограничној сарадњи 
радићемо на изради пројекта са 
жељом да Трајанов мост буде из-
грађен у стварној величини, на два 
стуба, да туриста који дође, уместо 
руинираног стуба који пропада ве-
ковима, види Трајанов мост какав је 
био дужине 1078 метара.

Спортски туризам је још један 
од сегмената у нашем туристичком 
садржају. Спортски комплекс на 
Караташу ће уз подршку Министар-

ства за спорт и Завод за спорт по-
већати смештајне капацитете, што 
ће нам донети око 16 000 ноћења 
на годишњем нивоу.

Србија је, идући у сусрет Ев-
ропском придруживању, прихва-
тила и неке обавезе које се тичу 
управљања отпадом. До 2028. годи-
не имамо обавезу да управљмо са 
отпадом по европским стандарди-
ма, а до 2021. године да то буде 60 
одсто управљања. Суочавамо се са 
проблемом одлагања отпада који 
требамо да возимо на Регионалну 
депонију удаљену 130 километара. 
Такође смо Европска капија дуна-
вског отпада, јер сав отпад који иде 
из Европе, слива се на Хидроелек-
трани Ђердап. Ако смо зацртали 
развој туризма, то не можемо до-
зволити. Туристе можемо привући 
само ако нам је град чист, депоније 
уређене, али такође и ако су путеви 
и инфраструктура добро изграђени.

у ком правцу се развија си-
стем образовање у Вашој општи-
ни?

Радимо на реорганизацији 
школског система. Србија није то-
лико богата земља да би могла да 
финансира школе где има по један 
ђак и ради један учитељ. У склопу 
пројеката реконструкције школа, 
радимо и на томе да у склопу школе 
буде реконструисан и један интер-
нат за смештај деце која су из даљих 
крајева, јер нема економског оправ-
дања за функционисање таквих 
школа. Од пет основних школа ко-
лико их има на територији општине 
Кладово, формираћемо једну шко-
лу са једним директором. Ништа се 
неће променити осим организаци-
оне структуре. Такође ћемо спојити 
Техничку школу и Гимназију, јер је 
неоправдано да у једном дворишту 
зграде буду две школе које малте не 
деле ђаке између себе. Оно, што је 
најбитније, средњошколски системи 
више неће моћи да школују кадрове 
који нису потребни привреди. Недо-
пустиво је да смо имали више фри-
го механичара него фрижидера у 
општини Кладово, а наше бродогра-
дилиште увози радну снагу из Руму-
није, јер немамо раднике металске 
струке. Због накарадног школскиог 
система, који је био у неком периоду 
и где се више водило рачуна о томе, 
да ли ће професори имати фонд ча-
сова, а не шта ће та деца у будућно-
сти да раде, данас у Србији имамо 
193 школа са по једним ђаком.

Ако се настави оваква попу-
лациона политика, Кладово би 2050. 
године требало да остане без ијед-
ног становника. Форсира се развој 
великих градова, уместо да прихва-
тимо аустријски модел где су фабри-
ке прављене у малим местима, где 
становници имају већ своје домове.

 М.М.
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Одржана 40. седница Општинског већа у Кладову

ДИРЕКЦИЈА зА ИзГРАДЊу И ЦЕНТАР 
зА КулТуРу ПРОШлОсТ

ВЕлИЧКОВИЋ: (НЕ)
ОПОзИВА ОсТАВКА

Одржана 43. седница Општинског већа у Књажевцу

усВОЈЕН ПРЕДлОГ ОДлуКЕ О 
МАКсИМАлНОМ БРОЈу зАПОслЕНИХ

КлАДОВО - На 40. седници Општинског већа у Кладову усвоје-
на је Одлука о завршном ликвидационом билансу некадашњег ЈП 
Дирекција за изградњу “Кладово” и након усвајања те одлуке пре-
стало је функционисање тог јавног предузећа. Чланови Општинског 
већа једногласно су прихватили и предлог Одлуке о усклађивању 
са законским прописима пословање Библиотеке “Центар за култу-
ру Кладово“ и Туристичке организације општине Кладово. Њихо-
ве активности у наредном периду одвијаће се у установи Народна 
библиотека “Кладово”, док је Туристичка организација променила 
име у Организацију за туризам и културу општине Кладово чиме ће 
преузети део делатности досадашњег Центра за културу. Већници 
су се позитивно изјаснили о предлогу Одлуке о образовању Савета 
за родну равноправност у општини Кладово.

То је законска обавеза локалне самоуправе. Савет има пет чла-
нова, три су женског, а два мушког пола и залагаће се за равноправ-

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 43. седница Општин-
ског већа. Пред већницима је био предлог одлуке о максималном 
броју запослених у систему локалне самоуправе. Разговарало се и о 
предлозима решења за именовање директора три јавна предузећа 
– Топлане, Стандарда и Предузећа за развој, урбанизам и изградњу. 

Општинско веће усвојило је предлог одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоупра-
ве. Одлуком Владе Србије, за сваку јединицу локалне самоуправе де-
финисан је оптимални број запослених, што је за књажевачку општи-
ну 370 радника, односно 32 радника више у јавним предузећима и 
општинској управи. Како је истакнуто, проблем ће бити превазиђен 
природним одливом, односно одласком у пензију, добровољним 
одласком уз одговарајућу отпремнину и реорганизацијом, без на-
рушавања квалитета рада.

На седници су разматрани предлози решења о именовању ди-
ректора три јавна предузећа – Топлане, Стандарада и Јавног преду-
зећа за развој, урбанизам и изградњу. Након спроведених конкурса, 
Љубодраг Тричковић, Омил Ранђеловић и Младен Радосављевић 
наставиће да воде предузећа на чијем челу су били и у протеклим 
годинама. 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.”

НЕГОТИН -’ ’Владимир Величковић, актуелни председник 
општине Неготин, поднео је неопозиву оставку на ту функцију, 
наводно да би се 24. децембра одржали локални избори. Неопози-
ва оставка првог човека Неготина уредно је заведена на општин-
ској писарници, али званично саопштење о томе није дао ни један 
од општинских функционера’’, објавио је прошлог петка, Eastside, 
портал Неготинске Крајине.

Величковић је за недељиник ’’Тимочке’’ потврдио да је остав-
ку поднео, и да је она у функцији стварања законских услова за 
превремено одржавање локалних избора у Неготину, који би по 
редовном поступку требали да буду одржани марта 2018. године, 
као и у општинама Мајданпек и Бор.

-Поднео сам оставку, у договору са челницима странке којој 
припадам (СНС, пр. аут.), да бисмо у наредну годину ушли са боље 
стартне позиције у решавању проблема у Неготину. Одржавањем 
избора у редовном термину би, сматрам, превише времена из-
губили, а времена за чекање немамо. Желимо да од старта на-
редне године започнемо реализацију визије инфраструктурног 
и привредног развоја Неготина са плановима и буџетом који смо 
сами изабрали, а не да силно време изгубимо на разне ребалансе 
и промене планова и приоритета у ходу-рекао је Величковић.

Величковић није хтео да коментарише могућност подно-
шења оставки и његових колега у Мајданпеку и Бору, у којима се 
локални избори одржавају у истом редовном термину, али према 
нашим изворима из СНС-а неће бити изненађење ако се убрзо 
’’неготински синдром’’ пренесе и на Мајданпек и Бор, јер је овај 
сценарио, како сазнајемо, планиран много раније у самом врху 
СНС-а.

Да подсетимо, Бошко Ничић, градоначелник Зајечара не-
давно је именован за регионалног координатора СНС, са прио-
ритетним задатком да обезбеди убедљиве победе напредњака у 
све три општине Борског округа. Б.П.

ност полова у тој подунавској општини. Концензусом чланови већа 
су усвојили Годишњи План рада и припремно-предшколски Про-
грам активности Предшколске установе “Невен”. На седници Већа 
усвојен је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, 
интерно расељених лица, повратника, тражиоца азила и миграната 
за период од 2017. до 2020. године. Подршку је добио и предлог 
Одлуке о локалним комуналним таксама којом је уведена локална 
такса за заузеће јавних површина цевоводима, водним, фекалним и 
дренажним системима. Чланови већа подржали су и Одлуку о рад-
ном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката који 
раде ноћу, а њихове активности у зимском периоду обављаће се сат 
краће односно до 24 часа.

Подршке чланова већа добиле су и друге Одлуке које су у сфе-
ри одлучивања локалне владе. 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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Модел за решавање статусу незапослених лица

лАКШЕ ДО ПОслА И ПЕНзИЈЕ
КлАДОВО - Локални савет за запошља-

вање потписао је Уговор са девет послодава-
ца из општине Кладово код којих ће 12 месеци 
радно бити ангажовано 11 незапослених лица 
старијих од 50 година.

Реч је о особама из категорије тешко запо-
шљивих којима је до одласка у пензију преоста-
ло 36 месеци. За ту меру активне политике запо-
шљавања из општинског буџета је издвојено 1,1 
милион динара. Уговори о раду са незапосленим 
лицима закључени су на 12 месеци и допринеће 
решавању њиховог статуса .

- Остао сам без посла пре 18 година и исто 
толико година имам радног стажа. Овим програ-
мом коначно ћу решити свој статус с обзиром да 
су сви досадашњи покушаји да заснујем радни 
однос били безуспешни- казао је Војислав На-
стасијевић (61).

У локалној самоуправи су препознали 
тежак статус лица која се годинама налазе на 
евиденцији Испоставе Националне службе за 
запошљавање. Њиховој неизвесности коначно 
је дошао крај.

- На овај начин скромним издвајањима 
доприносимо решавању статуса лица о којима 
нико готово и не води бригу. Након потписивања 
уговора после годину дана рада код послодавца 
они стичу право да наредне две године до од-
ласка у пензију остварују примања од НСЗ-под-
сетио је Јован Стингић, председник Локалног савета за запошља-
вање.

Општина Кладово трећу годину заредом покушава да разреши 
проблем незапослених лица који су због неуспеле приватизације и 
транзиције остала без радног места.

- Општина Кладово вероватно је једина у Србији која програ-
мом финансијске подршке решава статус незапослених лица која 
још нису у могућности да остваре право за одлазак у пензију. На тај 

начин не дозвољавамо да остану заборављени, а подршку нам дају 
и послодавци.

За ту намену у наредној години настојаћемо да обезбедимо 
више новца - поручио је Радисав Чучулановић, председник општине 
Кладово. 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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КЊАЖЕВАЦ - Туристичка 
организација општине Књаже-
вац освојила је и ове године на-
граде на Међународном фести-
валу ‘’Кофер слова’’ у Крушевцу. 

Туристичка организација 
конкурисала је у две категорије: 
у категорији вишелисна тури-
стичка публикација на више од 
50 страна и у категорији ауди-
о-видео материјал. У категорији 
публикација, брошура ‘’Смештај 
на Старој планини сезона 2016-
2017’’, освојила је друго место, 
а у категорији аудио-видео ма-
теријала, промотивни филм о 
Књажевцу, освојио је треће ме-
сто.

На фестивалу се вреднује 
квалитет туристичког промо-
тивног материјала, а идеалана 
је прилика за окупљање пред-
ставника туристичке понуде у 
земље и иностранства и раз-
мену мишљења, јачање и успо-
стављање нових пословних 
контаката. И протеклих година 
промотивни материјали из Тури-
стичке организације добијали су 
високе оцене. 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.”

БОР - Испуњавајући улогу 
друштвено одговорне компа-
није, Ракита је током ове године, 
у сарадњи са Удружењем пчела-
ра “Слатина”, покренула Програм 
развоја пчеларства у овом селу. 
Програм се заснива на препо-
знавању потреба пчелара у овом 
крају, као и обезбеђивању ре-
проматеријала који ће омогући-
ти да се пчеларство подигне на 
виши ниво.

Одрживост пчеларског по-
сла је основни циљ овог програ-
ма и компанија Ракита кроз им-
плементацију средстава има циљ 
да пчеларима омогући одређену 
дозу економске одрживости, да-
кле да пчеларство у овом крају 
постане што више исплативо.

Први предуслов који је 
требало испунити у овом погледу 
је обезбеђивање репроматерија-
ла који ће пчеларима омогућити 
боље пчеларске приносе. Кон-
кретно, реч је о подизању што 
више парцела медоносног биља 

које ће омогућити што дужи пе-
риод пчелиње паше. Наравно, да 
би се овај циљ остварио, потреб-
но је обезбедити предуслове за 
тако нешто, а то је припрема 
земљишта. Управо у овој фази 
сваки пчелар добија 85 литара 
горива, 300 кг ђубрива, као и 10 
кг семена фацелије. Према плану, 
у пролеће наредне године сваки 
пчелар ће добити по 20 садница 
медоносног растиња. 

– Наша идеја, као друштве-
но одговорне компаније, је 
да кроз сарадњу са локалном 
заједницом пренесемо поруку 
шта значи имати нов пројекат, 
нове могућности за развој јед-
не општине, у овом случају чак 
и развој целог региона. У склопу 
ове помоћи, компанија Ракита је 
обавила и испитивање киселости 
земљишта како би обезбедили 
да се одаберу врсте медоносног 
дрвећа које може лакше да се 
прими на постојећем земљишту. 
У овом случају, за овај програм 

сарадње са компанијом Ракита 
пријавило се 13 пчелара из Сла-
тине-казао је Александар Вуло-
вић, представник Раките испред 
сектора за исходовање дозвола 
и комуникације.

Учинак овог програма 
биће препознат у наредним го-
динама када саднице медонос-
ног биља омогуће преко потреб-
ну продужену пчелињу пашу.

-Ово је још један пример 
добре сарадње између компа-
није Ракита и локалног станов-
ништва, односно пчелара из Сла-
тине. Ова донација нама много 
значи, поготову што се ради о 

помоћи око пчелиње паше. До-
говорили смо се да ова помоћ 
траје у дужем периоду. Положај 
пчеларства у селу Слатина, па и 
целој Србији, су све неповољ-
нији што се тиче пчелиње паше. 
Уз ову помоћ ћемо засадити 

већи број медоносних биљака и 
дрвећа у близини својих кошни-
ца са пчелама. Уколико бисмо на-
ставили у овом правцу, за 10-ак 
година Слатина би цела била по-
шумљена медоносним дрвећем 
и тиме стала у ред значајнијих 
произвођача меда-рекао је Не-
бојша Бузеј, председник Удру-
жења пчелара ‘’Слатина’’.

Осим овог програма, ком-
панија Ракита је недавно за све 
пчеларе у Бору и околини обе-
збедила и донацију у виду преда-
вања професора Пољопривред-
ног факултета у Београду,

Зорана Станимировића, на 

тему “Болести пчела, превентива 
и лечење, клинички преглед и 
зазимљавање”.

Вредност комплетног 
Про грама развоја пчеларства 
у Слатини износи око 600.000 
динара.

ДОГАЂАЈ

КОМПАНИЈА РАКИТА НА 
„МЕДОНОсНОМ ПуТу”

Настављен Програм развоја пчеларства у слатини

На Међународном фестивалу ‘’Кофер слова’’

НАГРАДЕ зА ТуРИсТИЧКу 
ОРГАНИзАЦИЈу КЊАЖЕВЦА
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завршена ревитализација још једног хидроагрегата у ХЕ “Ђердап 1“

“ЈЕДИНИЦА” ПОНОВО НА МРЕЖИ

КлАДОВО - Министар енергетике и рударства Александар Антић пустио је 
у рад ревитализовани хидроагрегат А-1 у машинској хали хидроелектране “Ђердап 
1”. У обновљену машину уграђено је 1000 тона статичне и 1350 тона обртне опреме. 
Примопредајна испитивања трајала су двадесетак дана, а после пробног рада од 
72 часа, ремонтовани хидроагрегат прикључен је и на електроенергетски систем 
Србије.

Завршетком ревитализације инсталисана снага ђердапског првенца са 178 
повећана је на 195 мегавата, док је радни век продужен за наредних 30 до 40 го-

МАЈДАНПЕК - Од самог почетка јесени, у мајданпечком Црвеном крсту 
одвијају се бројне активности и акције из “календара хуманости” и амбициозног 
програма активности ове организације.

Само током ове недеље, у Црвеном крсту Мајданпек обележили су најпре 
16. октобар, Светски дан хране, а потом, 17. октобра и Светски дан борбе против 
сиромаштва.

“Црвени крст Мајданпек као и сваке године у октобру обележава Месец 
солидарности. Под овогодишњим мотом “Јавите се на позив 17. октобра да окон-
чамо сиромаштво: Пут ка мирнодопским и инклузивним друштвима“, - каже Тања 
Голубовић, секретар Црвеног крста Мајданпек и напомиње: - Наша организација 
спроводи програм народне кухиње и поводом обележавања Светског дана борбе 
против сиромаштва, из сопствених средстава, дистрибуирали смо појачан оброк у 
народној кухињи за све кориснике програма“. 

У Мајданпеку иначе, 250 лица је на списку корисника Народне кухиње. По-
ред њих 400 лица са подручја општине остварује право на пакете помоћи које су 
активисти Црвеног крста и ових дана расподелили особама лошег имовинског и 
материјалног стања, корисницима социјалне помоћи и представницима других 
угрожених категорија становништва.

Ове недеље је за ученике завршних разреда мајданпечких средњих школа 
организовано предавање на тему Борба против трговине људима. Истовремено, 
пунолетним средњошколцима упућен је позив да учествују у акцији добровољног 
давалаштва крви која ће у петак, 20.октобра бити организована у Центру за културу 
у Мајданпеку од 10 до 15 часова.  И.Ћ.

МАЈДАНПЕК- Почетак грејне сезоне у Мајданпеку је стицајем околности за 
пар дана пролонгиран. Уместо 15. октобра када је званично почела грејна сезона у 
Србији, даљинско грејање почело је пар дана касније. Још у уторак, 17.октобра је 
након подешавања котла, вишак топлоте пропуштен у систем.

Из Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
“Мајданпек” су најавили да ће након финалних радова на котлу који је ремонтован 
између две грејне сезоне, од среде, 18.октобра почети грејање у читавом граду за 
око 2400 корисника на око 150 хиљада квадратних метара и одвијати се у складу са 
временским приликама. Ово предузеће благовремено је обезбедило залихе неоп-
ходног енергента, потребне за почетак грејне сезоне, тако да се почетком недеље 
располагало са око 200 тона мазута. Током једне грејне сезоне у просеку се трошило 
између 2700 и 3000 тона мазута. “Зелено светло” за почетак грејне сезоне дао је и 
инспектор за парне котлове приликом прошлонедељног боравка у Мајданпеку.

На другој страни, у већини мајданпечких станова који имају сопствене из-
воре грејања, почетак грејне сезоне “објавили” су, односно потврдили димњаци из 
којих се дим издиже посебно током јутарњих и вечерњих сати. И.Ћ.

дина. Комплетне демонтажно-монтажне радове обавили су стручњаци и радници 
електро-машинског одржавања наше највеће хидроцентрале уз подршку бројних 
кооперантата из Србије и Русије.

- Хидроелектрана “Ђердап 1” бисер је ЕПС-а, а модернизација опреме до-
принеће њеном ефикаснијем раду.Морам да истакнем посебно задовољство због 
чињенице да су комплексне послове успешно обавили запослени у хидроелектрани 
код Кладова, као и специојализоване фирме из Србије које су уз подршку руске 
компаније “Силовији машини” дали немерљив допринос у обнови моћне маши-
не-истакао је Александар Антић министар енергетике и рударства.

Осим веће инсталисане снаге и продуженог радног века подмлађивање 
машине даје и друге ефекте.

- Осим тога побољшана је рентабилност одржавања, али је и додатно оспо-
собљен стручни кадар који се усавршио на пословима ревитализације. Радови на 
подмлађивању хидроагрегата су каснили више месеци,јер је руска компанија “Си-
ловије машини” каснила са испоруком опреме,-казао је Мирко Грчић, в.д. директора 
ЕПС и подсетио да је након ревитализације четири од шест хидроагрегата инстали-
сана снага хидроелектране “Ђердап 1 “ повећана за укупно 60 мегавата.

Вредност радова је 32 милиона евра, пета фаза ревитализације требало би 
да почне најраније на пролеће следеће године, за када је планирано заустављање 
агрегата А-2.

 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 организацији Црвеног крста ових дана бројне активности

РАДНА ЈЕсЕН

Почетак грејне сезоне са закашњењем

РАДИЈАТОРИ 
ТОПлИ ОД сРЕДЕ
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Организација за храну и пољопривреду (ФАО) обележава сваке године 16. 
октобар – Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945. године. 
У Србији се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. године уз подрш-
ку Министарства здравља Републике Србије. Ове године Светски дан хране, 16. 
октобар обележава се под слоганом: „Променимо будућност миграција - унапре-
димо безбедност хране и пољопривредни развој” апелујући на један од највећих 
проблема данашњице - миграције становништва. Велики број људи је присиљен 
да напусти своје домове због ратних сукоба и/или политичке нестабилности. Глад, 
сиромаштво и екстремне временске прилике као последица климатских промена 
су такође фактори који доприносе појави миграције становништва. У 2015. години 
у свету је било 244 милиона миграната, што представља повећање од 40% од 2000. 
године до данас. Овај број укључује 150 милиона људи који мигрирају због посла. 
Исте године, 65,3 милиона људи широм света присилно је расељено због сукоба и 
прогона, укључујући преко 21 милион избеглица, 3 милиона азиланата и преко 40 
милиона интерно расељених лица, а више од 19 милиона људи је интерно расеље-
но због природних непогода. Око трећине свих миграната је узраста од 15 до 34 
године, а жене чине скоро половину свих миграната. Велики број миграната потиче 
из сеоских средина, а многи од њих долазе у земље у развоју које имају иначе врло 
оскудне ресурсе. Развој пољопривреде може створити услове за бољу зараду и 
може допринети не само повећању пољопривредне производње, већ и смањењу 
миграција из руралних средина. ФАО сарађује са владама, агенцијама УН-а, приват-
ним сектором, цивилним друштвом и локалним заједницама, у решавању миграција 
кроз политике пољопривредног развоја.

Светски дан хране је и прилика да се укаже на значај постизања циља одр-
живог развоја - без гладних до 2030. године. 

Кључне поруке Светског дана хране 2017. године:
1. Неопходне су хуманитарне акције у циљу прикупљања помоћи ради ре-

шавања проблема исхране и хигијене.
2. Даље улагање у развој пољопривреде кроз иновативне политике.
3. Прилагођавање пољопривредне производње климатским променама и 

решавање проблема безбедности хране у климатски осетљивим подручјима.
4. Стварање услова за одрживи пољопривредни развој како би се обезбе-

дили услови за повратак расељених лица.
Сваке године се у око 150 земаља широм света организује велики број до-

гађаја - од маратона преко изложби, представа, такмичења и у циљу обележавања 
Светског дана хране. 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, са мрежом 
окружних института/завода за јавно здравље, сваке године припрема обележа-
вање Светског дана хране, 16. октобра, као значајног датума у Календару јавног 
здравља и кампању Октобар – месец правилне исхране. Ове године је поводом 
Светског дана хране расписан конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних 
радова за децу предшколских установа и ученике основих школа на тему „Храни 
се правилно и буди здрав”, а биће организована и предавања, трибине, изложбе на 
тему унапређења исхране.

Централна манифестација биће одржана 31.10.2017.године у сали Завода 
за јавно здравље „Тимок” Зајечар. Том приликом биће отворена изложба дечијих 
радова и уз пригодан програм најуспешнији радови ученика биће награђени.

завод за јавно здравље „Тимок“ зајечар 
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
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ДуАлНО ОБРАзОВАЊЕ - ИлИ ШЕГРТИ у 21. ВЕКу?

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.

БОРсКИ ОКРуГ - „Е, ту долазимо 
до нашег проблема везаног за образо-
вање. Неко ко је код нас дипломирао 
археологију овако размишља: ’’Или ћу се 
запослити у неком музеју, или ћу ићи да 
копам неке ископине, или ћу доживотно 
бити незапослен и сматраћу да је држа-
ва била дужна да направи музеј у коме 
би ја радио’’. Али то заиста није више 
тако’’, рекла је, поред осталог, проф. др 
Србијанка Турајлић, на трибини ’’Писма 
из Европе-питање за друштво и одгово-
ри из образовања’’, одржаној почетком 
октобра у Бору.

Турајлићева је из свог угла и 
огромног 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. 

‘’Ми у Србији смо тренутно пред 
најавом увођења дуалног образовања, 
за које многи тврде да је извор запо-
шљавања, а ја тврдим, и нисам једина, да 

је извор социјалне неједнакости. Дуално 
образовање није наш изум. О њему је у 
Европи рађена и врло опсежна студија, 
која се у преводу зове ’’Мост преко уз-
буркане воде’’. Озбуљно је отворено пи-
тање да ли би то могло да буде решење 
за смањивањем незапослености у Ев-
ропи. У Европи свега три државе имају 
класично дуално образовање, то су : 
Аустрија, Шведска и Немачка. У неким 
другим државама постоје неке друге 
модификације. Kод нас се , бар се мени 
тако чини, заговара варијанта шегрто-
вања, што смо ми већ пре ко зна колико 
деценија већ имали. Наравно, шегрт, по 
правилу, има уговор и за свој рад прима 
надокнаду. У Немачкој сваки ’’шегрт’’ има 
статус запосленог и његова права штити 
и закон о раду. Kод нас статус ’’шегрта’’ 
Закон о раду не препознаје.’’

‘’Истраживање је показало да 
се у почетној, краткорочној, фази они 
који су прошли дуално образовање 
брже запошљавају. Али након 10-15 го-
дина се њихове шансе изједначавају са 

онима који су прошли процес општег 
образовања. У даљем периоду они који 
су прошли кроз дуално образовање 
постају све више незапошљиви, што је 
врло логично јер се променила техно-
логија, и то што су они тамо некада нау-
чили више никоме не треба.’’ 

‘’Примера ради, аутомобиле 
више не поправљају они који су шегр-
товали код доброг ауто-механичара, ау-
томобили се данас поправљају уз помоћ 
компјутера. Једноставно, те младе људе 
који прођу процес дуалног образовање 
нико није подстицао да сами уче, да 
раде на свом усавршавању.’’

‘’Државе, које свој образовни 
ситем базирају на афирмацији општег 
образовења, постижу већи економски 
раст привреде. По мени је дуално об-
разовање ’’клање вола’’ због килограма 
меса, односно покушај да се постигне 
краткорочан ефекат са несагледивим 
дугорочним негативним последицама.’’

У Европи Финска има најбољи 
ситем образовања. Ту су, за разлику од, 
рецимо, Немачке и Ауструје, социјалне 
разлике у образовању најмање. У Не-
мачкој деца гастарбајтера, који раде 
послове који обични Немци неће да 
раде, се усмеравају да се образују за јед-
ноставније послове. Мала је проходност 
већине такве деце према студирању и 
високом образовању- мора неко и да 
ради. Фински ситем је систем који смо 
ми имали у бившој Југославији:систем 
по коме су сви без обзира на социјалне 
разлике, све до најудаљенијег засеока у 
провинцији могли да се под истим усло-

вима упишу на факултет, који је држава 
финансирала. Е тога више у будућности 
код нас неће бити. Нараво, то неће важи-
ти за децу оних који ће имати да плате 
високо образовање својој деци на при-
ватним и скупим факултетима. Систем у 
коме влада партократија образовани и 
талентовани млади људи не бивају пре-
познати, важнија је веза и, нажалост, 
партијска припадност.’’

‘’Процес пропадања образовног 
ситема је дуг, али је процес реформе 
још много дужи. Он се не може обавити 
у једном изборном циклусу од четири 
године колико је нека партија на власти. 
Зато политичари не желе да ризикују и 
упусте се у реформе образовања. Зато 
се у нашим средњим школама још об-
разују деца за занимања која више ни-
коме нису потребна.’’

‘’И на карају, навешћу вам при-
мер из Хрватске, која је чланица ЕУ. У 
Хрватској, лично су ми рекли када сам 
недавно била тамо, ни једно дете, ни 
једног професора са Загребачког свеу-
чилишта не студира у Загребу. Сви сту-
дирају у Еврипи, што говори, наравно, о 
томе шта ти професори мисле о факул-
тетима на којима уче туђу децу.’’

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.
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ЧИЈЕ ЈЕ сЕлО?

ПРВО сKОЧИ, ПА KАЖИ ХОП

БОР - „Месне канцеларије врше 
послове који се односе на лична стања 
грађана (вођење матичних књи га и из-
давање извода и уверења, састављање 
смртовница, вршење пописа имовине 
и др.), вођење бирачких спискова, ове-
ру рукописа, преписа и потписа, изда-
вање уверења о чињеницима када је 
то одређено законом, вршење посло-
ва пријемне канцеларије за општинске 
органе управе, вршење администра-
тивно-техничких и других послова збо-
рова грађана, вођење других евиден-
ција када је то предвиђено законом и 
другим прописима (о деци дораслој за 
основну школу, о обвезницима месног 
самодоприноса и слично), пружање 
стручне помоћи у поступку изјашња-
вања грађана за месни самодопри-
нос, пружање стручне помоћи месним 
заједницама.)’’

‘’За обављање одређених по-
слова из надлежности општинске упра-
ве, односно градских управа, посебно у 
вези са остваривањем права грађана, 
може се организовати рад општинске 
управе у месним заједницама.( члан 
77)’’

Прогресивно смањење станов-
ништва на селима, а посебно одлива 
младе и радно способне популације, 
неминовно је утицало и на квалитет из-

абраних лица у саветима месних зајед-
ница, на шта треба додати и чињеницу 
да је рад у саветима волонтерски, без 
икакве новчане надокнаде. Стога, не 
чуди да су савети изгубили свој легити-
митет код грађана, па на изборе за саве-
те све чешће излази симболично мали 
број грађана.

Парафразирајући закон, не-
оспорно је да се савет, као својеврсна 
карика или спона, налази између инте-
реса и потреба грађана одређене зајед-
нице и општинске власти, коју у знатној 
мери персонификује и општинска адми-
нистрација оличена у општинској упра-
вави, која све више преузима послове из 
надлежности савета.

Значи, смањена су овлашћења и 
утицај савета месних заједница, а оста-
ла им је одговорност пред грађанима. 
Губитак утицаја и ресурса:нема задру-
га, нема предузетништва, нема закупа 
пословног простора, нема као некадa 
комарцијалних манифестација (изда-
вање сала сеоских домова културе за 
испраћаје у војску, свадбе, прославе 
светковина...).

Преузимајући на себе надлежно-
сти савета месне заједнице општинска 
власт је, свесно или несвесно, остварила 
само тренутну и краткорочну добит, де-
монстрирајући добро познато народно 

гесло ‘’да се зна код кога је и нож и по-
гача’’. 

Дугорочно, поготову имајући у 
виду незаустављив процес европских 
интеграција, супротно декларисаној 
политици државе, на овај начин све 
више се продубљује јаз између локал-
не општинске власти, савета месних 
заједница, а самим тим и према самим 
житељима села. 

Извор: Закон о локалним самоу-
правама, стручна тумачења закона

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.

БОР - Одмах, након што је из-
абран за председика Општине Бор, 
Александар Миликић је са својим са-
радницима започео кампању непосред-
ног пријема грађана Бора, у њиховим 
месним заједницама. Из неколико кон-
траверзних изјава новог председника 
се могло закључити да он сматра да 
’’грађани не верују саветима које су из-
абрали’’, али да им ни он сам не верује. 
С друге стране, децидно је најавио да 
ће се планирање инфраструктурног и 
комуналног уређења, поготову сеоских 
месних заједница, радити у договору са 
саветима месних заједница?!

’’Евидентно је да је тешка ситуа-
ција у општини Бор, али то не значи да 
се проблеми не могу решити. Није све 
функционисало добро, али верујем да 

удруженим снагама можемо све прева-
зићи. Свака конструктивна идеја биће 
реализована, ако она оставља добро на-
шим суграђанима...У све сфере друштва 
који постоје требамо укључити људе, 
а врата председника општине су у бу-
дућем периоду отворена за све, и за 
представнике опозиције и позиције .’’

(Миликић, извод из обраћања 
приликом избора за председника 
Општине Бор, 04. 07. 2017.)

’’Људи у Злоту су са правом љути. 
А љути су зато што смо их заборавили, 
што смо заборавили да смо ми ту због 
њих. Такво стање није од јуче, забора-
вили смо на села и град и проблеме 
грађана неких 10-15 година. Сви они су 
порески обвезници и имају право да од 
нас траже да се тај новац уложи и у сре-

дини где они живе… Видим једну лошу 
ствар, а то је да не постоји комуника-
ција између савета месних заједница и 
грађана. Плашим се да је такав случај у 
90 одсто села, где савети воде своју по-
литику, а да не питају грађане. Зато сам 
ја данас овде. Савети имају врло битну 
улогу у финкционисању система, без 
њих не можемо доносити програме и 
планове развоја месних заједница, и та 
комуникација мора да постоји.“

 (Миликић, Злот, 20. 07. 2017.)
„Сви морају да одговарају грађа-

нима за свој рад… Већ наредни буџет 
Општине Бор ће бити донет тек након 
јавне расправе и непосредног учешћа 
грађана, који ће имати прилику да сами 
одреде шта су то приоритети. Врло брзо 
ће локална самоуправа формирати 
пројектни тим који ће имати задатак да 
квалитетним пројектима донесе у Бор 
“свеж капитал“ из европских фондова, 
али и из фондова државе...’’

„Закон о локалној самоуправи 
и Статут општине Бор јасно дефинишу 
улогу сваког у локалној структури, па 
тако своју улогу има и јединица локалне 
самоуправе, али и савети месних зајед-
ница, то свакако треба поштовати, али 
се мени чини да поједини савети ипак 
неке ствари раде на своју руку и да врло 
често то што они раде не одражава и 
вољу грађана. Пример за то је и недавно 
асфалтирање улица по борским селима, 
где се испоставило да су приоритети од-
ређивани по вољи већине чланова саве-
та, али то се није поклапало и са опре-
дељењем и жељама житеља тих села. 
Зато смо одлучили да од идуће године у 
планирање инфраструктурне изградње 
више укључимо и људе из струке. Грађа-
ни и мештани села ће пресудно утицати 
на то шта ће се радити, али ће струка 

дефинисати све што се тиче места тог 
инфраструктурног пројекта у свеукуп-
ном планирању. Значи, све што се ради 
мора да буде квалитетно и мора да буде 
у функцији потреба већине грађана.’’ 

’’Сваког четвртка посећујем мес-
не заједнице са својим сарадницима и 
непосредно разговарам са грађанима. 
Том приликом нам грађани износе своје 
личне проблеме, али и указују на неке 
опште интересе и сугеришу нам шта би 
било добро урадити у њиховој средини. 
На тај начин смо добили многе повратне 
информације и путоказе за оно шта тре-
ба радити у наредном периоду. Други 
ниво је да смо упутили захтеве савети-
ма месних заједница да и они дају своје 
мишљење и предлоге за то шта треба 
радити у наредном периоду. Све то ћемо 
објединити и на једној панел дискусији 
формирати заједнички предлог развоја 
општине Бор у наредној години.’’

’’Понављам, све то ће морати да 
верификује и удари свој печат и струка. 
То је због тога што се у претходном пе-
риоду много тога радило на један начин 
који је импровизаторски. Много је так-
вих примера, много је таквих водовода 
који су изграђени, а да би се врло брзо 
показало да све то није урађено стручно 
и да нас је након тога много више кошта-
ло, а у неким случајевима смо дошли у 
ситуацију и да идемо на суд да бисмо 
заштитили новац грађана.’’

(Миликић, прва конференција 
за медије, 21.07.2017.)

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.
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ВИНА Из ‘’ЏЕРВИНА’’ зА ЦЕлу сРБИЈу

КЊАЖЕВАЦ - Компанија Agroprocesing, која је од пре неколи-
ко година нови власник Џервина, настоји да овом комбинату врати 
углед који је имао и на тржишту вина. Ревитализовани су виногради 
и обновљена производња у Подруму. 

У Џервиновом подруму, наслањајући се на традицију дугу го-
тово читав век, али уз примену најсавременије технологије, поново 
настају најквалитенија бела, розе и црвена вина. И то са сопстевних 
плантажа, из обновљених винограда на Бошеву и у Штипини.

‘’Грожђе се бере искључиво са наших плантажа, долази на пре-
бирни сто. Након тога се муља, одлази у пресу и у судове који су од 
инокса и имају контролисану ферментацију’’, каже Радован Јовић, 
менаџер Подрума.

КЊАЖЕВАЦ-У великој галерији Дома културе у Књажевцу 
отворена је изложба слика Војислава Панића, седамдесет двого-
дишњег становника Геронтолошког центра у Књажевцу и пасиони-
раног сликара. 

Јесењи ликовни салон Дома културе ове године у знаку је ства-
ралаштва Војислава Панића, сликара који нема формално ликовно 
образовање, али је цео живот посветио сликарству, великим делом 
боравећи и тамо где воде сви путеви уметности – у Паризу.

Дела многих великих уметника инспирисана су људском 
патњом, страдањима, али постоје ствараоци који су свој дар бру-
шили сами и себи наметнули терет да њихово дело буде лепо, казао 
је на отврању изложбе Горан Јовановић, уредник ликовних програма 
у Дому културе.

Војислав Панић већ неколико година живи у Геронтолошком 
центру у Књажевцу, где су му, каже обезбеђени сви услови за рад. 
Изложба његових слика биће у галерији Дома културе отворена у 
наредних 30 дана.

 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 VI Државном првенству у Powerlifting-у RAW 
& EQ које је одржано 14.10.2017. у Владичином Хану наступило је 
четири такмичара и четири такмичарки Powerlifting клуба Књажевац 
који су освојили 8 златних медаља.

У powerlifting-у са опремом наступио је:
Александар Тошић прво место у кат. ЈУНИОРА узраста од 20-23 

година до 67.5кг. са подигнутих 342.5 кг. у тоталу. Александар је та-
кође проглашен за релативно најјачег такмичара у овој дисциплини.

У powerlifting-у за жене без опреме наступиле су:
Александра Станковић прво место у категорији ТИНЕЈЏЕРКИ 

узраста од 13-19 година до 52кг. са подигнутих 195 кг. у тоталу.
Јелена Виденовић прво место у категорији ТИНЕЈЏЕРКИ узрас-

та од 13-19 година до 60кг. са подигнутих 210 кг. у тоталу.
Марија Ракић прво место у категорији ВЕТЕРАНКИ узраста од 

40+ година до 67.5кг. са подигнутих 207.5 кг. у тоталу.
Јелена Маринковић прво место у категорији СЕНИОРКИ узрас-

та од 23-39 година до 75кг. са подигнутих 322.5 кг. у тоталу
У powerlifting-у за мушкарце без опреме наступили су:
Иван Станковић прво место у категорији ВЕТЕРАНА узраста од 

40+ година до 75кг. са подигнутих 595 кг. у тоталу.
Никола Магловски прво место у категорији ТИНЕЈЏЕРА узраста 

од 13-19 година до 90кг. са подигнутих 380 кг. у тоталу.
Сава Василиевски прво место у категорији ВЕТЕРАНА узраста 

од 40+ година до 90кг. са подигнутих 447.5 кг. у тоталу.
Од укупно дванаест пријављених такмичара, нажалост због бо-

лести и повреда четири члана Powerlifting клуба Књажевац су пред 
сам почетак такмичења били приморани да одустану од учешћа, па 
је због тога клуб наступио у ослабљеном саставу и у конкуренцији 
од 12 клубова из Србије заузео је екипно друго место у Powerlifting-у 
без опреме.

На такмичењу су поред такмичара из Србије учествовали гости 
из Босне и Херцеговине и Македоније.

Одлазак на ово такмичење помогао је Спортски савез општине 
Књажевац.

Обнова и осавремењавање производње у Подруму

у књажевачком Дому културе

ОТВОРЕНА ИзлОЖБА слИКА 
ВОЈИслАВА ПАНИЋА

Вина из бербе 2015. године су продата. На тржишту се налази 
прошлогодишња производња, а у Џервину кажу да је грожђе ове 
године, упркос мањку падавина, одличног квалитета.

‘’Са плантаже у Штипини убрали смо 2015. за неких 30 хиљада 
литара вина. Почетком 2016. смо кренули са продајом и распродали 
бербу из 2015. На тржишту се тренутно налази вино из бербе 2016. 
Ове године очекујемо још бољи квалитет, јер је време погодовало 
винограду. У плану је производња до 150 хиљада литара, а шириће-
мо се у складу са потребама тржишта,’’ додаје Јовић.

Од недавно, Џервинова вина могу се наћи у продајним објек-
тима највећих маркета у Србији. Ускоро, у њима ће уживати и потро-
шачи у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Словенији.

 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.”

учешће Pоwerlifting клуба Књажевац 
на VI Државном првенству

ОсВОЈЕНО 8 
злАТНИХ МЕДАЉА


