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У Бољевцу се уређују атарски путеви

Бор: „Савети сеоских месних заједница између грађана и 
локалне самоуправе’’(4)

Завршава се сезона пристајања крузера

У граду на Дунаву дружили се виноградари

Владимир Величковић, председник општине Неготин 
за „Тимочке“
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ОЧЕКУЈЕМО ПОМОЋ ДИЈАСПОРЕ
Владимир Величковић, председник општине Неготин за „Тимочке“

Познати смо као крај који има 
многих природних лепота и потенција-
ла, али за које сматрам да су недовољно 
искоришћени. Исто тако без улагања у 
путну нфраструктуру, не можемо оче-
кивати развој туризма. У преговорима 
смо са многим инвеститорима из дијас-
поре који су заинтересовани за улагања, 
али би било неозбиљно са моје стране 
да износим такве ствари, које још увек 
нису ни почеле. Трећина наших људи је 
на привременом раду у иностранству 
и морамо их привући да уложе стечен 
капитал и покрену бизнис код нас, ка-
зао је у интервјуу за недељник “Тимоч-
ке“ Владимир Величковић, председник 
општине Неготин.

Какво стање сте затекли сту-
пивши на функцију председника 
општине?

Када сам преузео дужност пред-
седника општине 21. фебруара ове 
године, буџет је већ био усвојен. Прво 
што смо одрадили у том тренутку, било 
је да проверимо колико је реализација 
тог буџета била могућа у зацртаним 
плановима. Схватили смо да постоји 
могућност да се према сеоским и град-
ским месним заједницама реализују још 
неки пројекти који нису били пројекто-
вани, тако да смо приступили изради 
ребаланса буџета. У договору са свим 
Саветима месних заједница установили 
смо њихове реалне потребе, сагледали 
затечено стање, где је највише проблема 
било у пројектној документацији, која 
је сматрам рак рана већини општина.  
Кренули смо са реализацијом пројеката 
који су већ постојали и кренули у израду 
пројеката тамо где је било потребно, ве-
зано за ствари које смо успели да убаци-
мо ребалансом. Слободно могу да кажем 
да смо кренули у један рударски посао, 
подигли смо све службе на ноге, желећи 
да се ставимо у службу грађанства. Све 
је било апсолутно транспарентно . Неке 
од инфраструктурних радова смо из-
вели из сопствених средстава, док смо 
део успели да обезбедимо и од стране 
ресорних министарстава. Од Мини-
старства привреде добили смо значај-
на средства за реконструкције градских 
улица. Сматрам да зацртани приоритети 
и радови теку по плану, тако да очекујем 
да ће овогодишњи план стопостотно 
бити реализован.

Морамо ухватити ту нит која је 
до сада фалила, тако да већ сада плани-
рамо израду пројектне документације 
за 2019.годину, док ће пројекти за 2018. 
ући у наредни буџет по приоритетима.

Капитални радови реконструк-
ције седам градских улица вредни око 
130 милиона динара очекују нас на про-
леће, при чему пола финансира локална 
самоуправа, а преосталу половину Ми-
нистарство трговине, туризма и телеко-
муникције.

Реконструкција пода у хали 
спортова и нове кошаркашке конструк-
ције одрадили смо из сопствених сред-
става, а за наредну годину у договору са 
Министарством омладине и спорта пла-
нирамо да аплицирамо за реконструк-
цију крова, фасаде и хидроизолације 

ове зграде.
шта је промењено у комунал-

ној инфраструктури?
Инфраструктурна политика раз-

воја је настављена и то ћемо појачати у 
наредном периоду и то само из једног 
разлога јер је овај крај Србије са то-
ликим потенцијалима недовољно ис-
коришћен, јер се сматра да је на крају 
земље. Чињеница је да је инфраструкту-
ра лоша, поједини објекти су запуштени 
годинама. Уз помоћ државе, која је пре-
познала туристичке потенцијале нашег 
краја, пут према рајачком виногорју је 

након 40 година поново пресвучен и 
тиме омогућен долазак туриста. 

Покренути су разговори са 
више потенцијалних инвеститора из 
иностранства и даље стојим да је наша 
највећа шанса и потенцијал у развоју 
пољопривреде и туризма.

Међу привредним потенцијали-
ма могу да издвојим Фабрику хемијских 
производа „Елихир“ као и нашу луку у 
Прахову за коју постоје заинтересовани 
инвеститори за транспорт робе плов-
ним путем, због близине Румуније и Бу-
гарске, које су чланице Европске уније.

За не тако дуг период од осам 
месеци, колико сам на челу општине, 
морам да признам да је било пуно разго-
вора и договора са потенцијалним инве-
ститорима, али би било јако неозбиљно 
са моје стране да причам неке ствари 
које још увек нису финализоване и које 
нису почеле да се реализују.

С обзиром да је проблем не-
запослености веома изражен, шта 
се чини на смањењу депопулације и 
одлива младих људи? 

Ми смо таква општина, ако могу 
да кажем, која има традицију одласка у 
иностранство која траје преко 40 годи-
на. На привременом раду у иностран-
ству се води више од трећине укупног 
броја становништва, што уопште није 
мали број. То је 15 до 20 хиљада људи. То 
није случај само у нашој општини, већ је 
сличан одлив становништва забележен 
и у осталим општинама Источне Србије. 

У разговору са осталим председницима 
општина, видим да је проблем настао у 
нечињењу ничега да капитал тих људи, 
који је потенцијал и покретачка снага, 
усмеримо ка развоју свега онога што је 
било запуштено претходних 20 година.

Трудимо се да подржимо наше 
привреднике који имају било какав вид 
производње, јер сматрамо да, дајући 
њима подршку како би ојачали и отва-
рали нова радна места, самим тим ћемо 
смањити и незапосленост.

Колико је дијаспора заинтере-
сован за сарадњу са општином Него-
тин?

Већ смо направили озбиљне 
контакте са нашим људима који живе и 
успешно раде у дијаспори. Привући их 
да улажу овде није тако лако из разлога 
што су много пута били преварени. Упра-
во то неповерење је један од великих 
проблема, а с друге стране морамо на-

правити мост и понудити им поред сен-
тименталности, свест да могу да остваре 
профит, што је уосталом и поента било 
какве сарадње. Крајем месеца очекујем 
састанак са нашим мештанином који 
живи у Америци и његовим партнером 
из Грчке, који су заинтересовани за ула-
гања у пољопривреду. Желимо да отво-
римо и Канцеларију за дијаспору и „бум” 
о коме сам причао више пута, а везан је 
за дијаспору, ће се сигурно и десити.

где су највећи напреци у функ-
ционисању локалне самоуправе?

Максимално желимо да подиг-
немо свест и укључимо становништво 
у планирању, реализацији и доношењу 
буџета. Отворени смо за предлоге и суге-
стије, уважавамо и супротна мишљења, 
јер сматрам да из више мишљења, каква 
год да су она, можемо извући најбоље. 
Грађани морају да схвате да што се више 
укључују у свакодневицу олакшавају по-
сао локалној самоуправи, јер апсурдно 
је да један човек све зна и ради сам.

Неготин има највеће развојне 
шансе у пољопривреди и туризму 
Једна је од ретких општина чији је 
аграрни буџет 28 милиона динара. 
шта све планирате у овим областима?

Са поносом могу да истакнем, 
да смо једина општина на територији 
Борског округа која је усвојила аграрни 
буџет и значајна средства определила 
за ту намену и то већ годинама добро 
функционише. Највише смо се фокуси-
рали на развој пчеларства, јер је највећи 
број младих људи видео своју шансу 
запослења управо у овој области. По-
стајемо озбиљна регија са близу 15 000 
кошница. Доста смо уложили, али смо 
исто тако и задовољни јер се преко 200 
младих пчелара укључило у ову грану 
пољопривреде. Поред пчеларства, ек-
спанзиона пољопривредна делатност 
је и виноградарство. Млади винари су 
успели да заштите своје производе до-
бивши географско порекло, што сма-
трам да је веома битно, тако да се труди-
мо да и њима помогнемо. И ове године 
смо дали да сваки нови засад чокота 
винове лозе буде бесплатан. Воћарство 
постаје још један од развојних потен-
цијала у области пољопривреде на чији 
ћемо развој бацити још већи акценат у 
наредном периоду.

Када је реч о туризму, ми смо 
крај који има много тога лепог, али недо-
вољно искоришћеног. За развој туризма 
је свакако неопходна и добра путна ин-
фраструктура. Велики део путне инфра-
структуре према тимочком делу који је 
познат по свом виногорју и пивницама 
је завршен. То би могло да покрене још 
већу производњу вина и развој туриз-
ма. Реконструише се пут и према на-
шем ловишту и манастиру Вратна, тако 
да ће ловни туризам бити још један од 
праваца у развоју. Додатни печат даје и 
развој историјског туризма, познати као 
град Мокрањца и Хајдук Вељка. Такође, 
имамо планове да крузере, који плове 
Дунавом, привучемо и доведемо до при-
станишта Кусјак у скоријој будућности.

 М.М.



БРОЈ 266 3

ног броја запослених, реорганизацијом и природним одливом, што 
мање њих остане без посла, казао је на седници Скупштине општине 
Милан Ђокић, председник општине Књажевац. 

‘’Закон о одређивању максималног броја запослених морају да 
поштују све јединице локалне самоуправе у Србији. Ми смо до сада 
имали 402 систематизована радна места у јавном сектору. Сада, то 
морамо да смањимо на 370. Трудили смо се да реорганизацијом и 
природним одливом запослених, што мање њих остане без посла. То 
је и наша тежња свих ових година – да поштујемо оно што је неопход-
но, а то је рационализација, смањење трошкова, што и јесте суштина 
овог закона...Одлука коју смо донели, прописала је колико ће запо-
слених бити у ком органу јединице локалне самоуправе. Највеће 
смањење броја радника биће у у Јавном предузећу Спортско – ту-
ристички ресурси. Код Општинске управе биће смањење за четири 
радника, код Дома културе и Музеја за једног радника...Природним 
одливом и реорганизацијом, надам се, успећемо да јако мали број 
Књажевчана, запослених у јавном сектору, остане без посла’’, казао 
је председник општине Књажевац.

 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.”

ДРУшТВО
Минималан број радника остаје без посла

ЂОКИЋ: СМАњЕњЕ БРОЈА РАДНИКА 
РЕОРгАНИЗАЦИЈОМ И ПРИРОДНИМ ОДЛИВОМ

ОПшТИНА КЛАДОВО 
“БИСЕР ДУНАВА”

КњАЖЕВАЦ-Општина Књажевац до сада је имала 402 систе-
матизована радна места у јавном сектору. Сада, тај број треба да буде 
370. Трудили смо се да, поштујући Закон о одређивању максимал-

МАЈДАНПЕК- Након што је 12. октобра потписан уговор за извођење 
радова на адаптацији простора за Сигурну кућу, запослени у „Керамика“ 
Бор започели су радове вредне 68,5 хиљада евра које за четири месеца 
треба да заврше, након чега би требало да се стекну и други неопходни 
услови за почетак њеног рада.

Подсетимо, адаптира се простор од око 400 квадратних метара у 
центру Мајданпека, са потпуно опремљених 10 соба за прихват до 20 ко-
рисника, као и заједничким просторијама за дневни боравак, опремљеном 
кухињом, санитарним чвором, собом за стручну психосоцијалну терапију, 
као и могућношћу за прихват особа у инвалидским колицима.

„Упоредо са инфраструктурним радовима који су практично оба-
везан део постоји и други који се односи на стручно оспособљен кадар 
који ће за предвиђени капацитет сигурне куће подразумевати пет стручних 
радника и два стручна сарадника“- рекао је Борис Илијевски, менаџер овог 
пројекта.

На званичном сајту Општине Мајданпек објављен је позив за лицен-
цирање стручних радника у прихватилишту који је Центар за социјални рад 
у Мајданпеку упутио заинтересованим појединцима за пријаву на акре-
дитовану обуку за лиценцирање стручних радника и сарадника за рад у 
прихватилишту за жртве породичног насиља. Број полазника обуке која 
ће бити спроведена једног викенда наредног месеца у трајању од 16 сати, 
ограничен је на 20 лица. За ову обуку која је за полазнике бесплатна, јер се 
финансира из пројекта и финансијске помоћи Европске уније и Општине 
Мајданпек, могу се пријавити лица са завршеним основним струковним, 
основним академским и студијама другог степена из социјалног рада, пси-
хологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије.

 И.Ћ.

КЛАДОВО-Број туриста који су заинтересовани да користе средства 
одрживог транспорта да дођу до туристичке дестинације, као и да се 
унутар саме дестинације крећу, повећава се у последње време - казао је 
на састанку “Унапређење мобилности у туризму” у Кладову Влада Јеремић, 
директор РАРИС-а. Да би општина Кладово и регион Ђердапа били у сфери 
интересовања потребно је створити услове за ту категорију гостију, односно 
унапредити одрживу мрежу мобилности у туризму.

То подразумева израду студије оправданости за надоградњу система 
за афирмацију бицикализма као профитабилне туристичке понуде додао 
је Јеремић.

Састанак је одржан уз подршку општине Кладово и Регионалне аген-
ције за развој Источне Србије. У његовом раду су учествовали туристички 
посленици из општине Кладово.

- Општина Кладово поседује бројне ресурсе да постане “Бисер Ду-
нава” и на тај начин унапреди актуелну туристичку понуду. Од идеје до ре-
ализације потребно је спровести низ активности и ово је један од корака 
на том путу.

Зашто то раније није урађено не вреди коментарисати, ми знамо 
који су нам стубови развоја општине Кладово, а њихов темељ сигурно је 
туризам- казао 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“.

Туристички посленици у граду на Дунаву јединствени

ОБЈАВљЕН ПОЗИВ 
ЗА ЛИЦЕНЦИРАњЕ 

СТРУЧНИХ РАДНИКА

Почели радови на адаптацији простора за Сигурну кућу 
Источна Србија
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КњАЖЕВАЦ-Једанаеста по реду “Шипуријада” одржана је у Новом 
Кориту протеклог викенда. Манифестацију , која промовише живот на селу 
и експолатацију расположивих ресурса који се налазе у природи, а нису 
искоришћени, у сарадњи са Туристичком организацијом, организују МЗ 
Ново Корито, Удружење грађана ‘’Шипурак’’ и Атеље ‘’Топлица’’. 

Једанаеста по реду ‘’Шипуријада’’ окупила је Новом Кориту пољо-
привредна газдинства у којима се праве производи о шипурка – од џемова 
и мармелада, до сокова, сирупа, ликера и ракија.

Посетиоце су забављали фолклори, певачке, групе, народни пес-
ници из Србије и Бугарске. Велико интересовање изазвао је наступ младе 
Словенке Долорес Пушавер, која се бави посебним начином певања – јод-
ловањем, раширеним у алпским државама.

Идејни творац ‘’Шипуријаде’’ је Топлица Игњатовић, који живи и ради 
у Словенији, а организатор, у сарадњи са Месном заједницом Ново Корито, 
је Туристичка организација општине Књажевац.

Шипурком су се на свој начин, бавили и најмлађи из Предшколске 
установе ‘’Бајка’’ и основних школа кроз своје ликовне и литерарне радове 
и макете. Љ.П.

МАЈДАНПЕК- У холу Дома омладине у Мајданпеку у четвртак је у организа-
цији Центра за културу отворена изложба „Лепота пећина источне Србије – милиони 
година тиховања и стварања“ Станка Костића, ликовног уметника фотографије. Из-
ложене фотографије приказују најлепше делове Церемошње, Рајкове. Боговинске и 
других пећина источне Србије што је заинтересовало бројне Мајданпечане поносне 
на лепоте њима најближе и најлепше Рајкове пећине.

Ову изложбу прати и књига у чијем је предговору написано да није љу-
битеља приреоде попут овог аутора, који откривају њена подземна богатства, за 
јавност би те јединствене природне творевине остале тајна у дубоким и тамним 
просторима пећина.

Само отварање ове изложбе пратило је ништа мање занимљиво предавање 
професора др Драгана Миловановића, геолога који је на тему „Земља – планета на 
којој живимо“ говорио мајданпечким основцима. И.Ћ.

ДОгАЂАЈ / ОгЛАСИ
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Дан џемова и мармелада

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА ‘’шИПУРИЈАДА’’

ИЗЛОЖБА „ЛЕПОТА ПЕЋИНА 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ – МИЛИОНИ 

гОДИНА ТИХОВАњА И 
СТВАРАњА“ СТАНКА КОСТИЋА

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.”
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шАИНОВИЋ: БОР ЈЕ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕКОВИНА

Обележена годишњица СПС-а

Сећање на слободу у Великом рату

ИСТОРИЈА ДА СЕ ЧУВА И ПАМТИ

БОР-Радован Арежина: Српској 
напредној странци (СНС) је данас девет 
година од оснивања, а Социјалистичкој 
партији Србије (СПС) три пута по девет, 
што је 27 година постојања на политич-
кој сцени Србије. Предраг Марковић: 
Покажите ми партију у Србији која може 
да покаже 150 година континуитета. То 
нису ових 27 година, социјал-демокта-
тија вуче корене све до Светозара Мар-
ковића. Све остале партије су пролазне, 
а СПС и социјалистичка идеја траје од 
почетка политичког живота у Србији-ре-
чено је, поред осталог, на свечаном обе-
лежавању 27 година од оснивања СПС-а, 
у Бору,протеклог викенда.

Драган Жикић, председник 
Општинског одбора СПС-а је подсетио, 
да је од настанка вишетраначја у Србији, 
СПС је на власти или у власти била пуних 
20 година. По његовим речима, то је ре-
зултат којим не може да се похвали ни 
једна друга партија. За све то време, СПС 
је радила у интересу грађана, од свако-
дневних проблема- до реализације ка-
питалних пројеката од животног значаја.

-Идуће године у марту нас оче-
кују локални избори у Бору, али постоји 
могућност да они буду одржани и нешто 
раније. Зато ми морамо у кампању ући 
спремни. Овај данашњи скуп нека буде 
и почетак наше кампање. Од резултата 
локалних избора зависи да ли ћемо бити 
у власти и да ли ћемо реализовати про-
грамске планове који су од капиталног 
значаја за нашу средину.

Александар Миликић, председ-
ника Општине Бор је честитајући чла-
новима СПС-а 27 година од оснивања, 
подсетио да и СНС, чији је он члан, у 
исто време обележава девет година по-
стојања.

-Пред нама и пред вама је вре-
ме у коме морамо да наставимо да 
радимо у интересу грађана. У про-
теклих пар месеци, заједничким ра-
дом у локалној власти, показали смо 
да то можемо. Приоритет нам је био и 
остао социјална политика, здравство, 
школство… Верујем да ћемо и након 
наредних локалних избора, који ће 
бити у наредних 5-6 месеци, наставити 

сарадњу-рекао је Миликић.
Радован Арежина, члан Председ-

ништва СПС-а и председник Општинског 
одбора у Кладову је у свом излагању 
истакао и да је без СПС-а, која је др-
жавотворна странка, постићи успешан 
развој било које општине, месне зајед-
нице, села, било које институције, било 
ког дела развоја друштва у целини- не-
могуће.

-Нису ово добри тренуци за нашу 
земљу. Исто су тешки: од економске кри-
зе, од свега што се дешава-попут акту-
елног стварања новог светског поретка. 
СПС је данас зрела партија у политичком 
смислу. Зато она од сада мора да обрати 
пажњу шта ће и са ким ће у будућности. 
Политика СПС-а је и социјално и еко-
номски одговорна, али је то, пре свега, 
политика према обичном човеку. И то 
никада не смемо да заборавимо-рекао 
је Арежина.

“Данас је са нама жива легенда 
СПС-а овог краја Никола Шаиновић“, 
рекао је Предраг Марковић, потпред-

седник СПС-а на почетку свог излагања.
-Нема бољег града од Бора, да се 

види да социјализам има смисла. Овај 
прелепи град је подигнут у социјализ-
му. Он је пример како може лепо да се 
живи: када се поштују радничка права, 
када се улаже у заједницу. Томе мора да 
се врати СПС, својим основним идејама: 
државотворности и народним и раднич-
ким правима -казао је Марковић.

И Никола Шаиновић, бивши 
председник Владе Савезне Републике 
Југославије, а сада члан Главног одбора 

СПС-а и координатор за Борски и Заје-
чарски округ је Бор навео као праву 
средину у којој треба говорити о конти-
нуитету социјалистичког развоја.

-Бор је социјалистичка тековина. 
Не само рудник, не само многе зграде, 
не само материјалне ствари…Овде је 
настао нови културни и интелектуални 
центар. Овде је, у време бујања соција-
лизма, настао факултет, институт…Бор 
је постао индустријски, рударски и ин-
телектуални центар. После свих криза, 
ми данас можемо да кажемо да је Бор на 
излазу из кризе-закључио је Шаиновић.

На почетку свечане сединице, 
Жикић је поздравио све госте и све 
присутне осниваче СПС-а, попут Мила-
на Јањића, Драгана Ранђеловића, Боре 
Рајића, Јовице Андрејића.., али и све 
предствнике борских политичких пар-
тија, покрета и удружења који су прису-
ствовали свечаности. Б.П.

КЛАДОВО - Поводом Дана 
ослобођења Кладова у првом 
Светском рату, заменик председника 

општине, Драган Новаковић, пред-
водио је делегацију која је положила 
цвеће на спомен обележје у центру 

града.
Сенима храбрих ратника по-

клонили су се Славиша Туфајевић, 
председник СО Кладово, Милисав 
Ратопекић, помоћник председника 
општине Кладово, и Мирослав Јо-
нашковић, члан Општинског већа.

У Великом рату Кладово су 21. 
октобра 1918. године ослободиле 
француске јединице под командом 
генерала Гамбете, а значајан датум 
из наше историје од заборава чува 
локална самоуправа.

- Наша је обавеза да памти-
мо дело ратника који су за слободу 
Србије подарили своје животе.Од 
дана када је у наш град стигла сло-
бода, почела је нова ера у животу 
и развоју општине Кладово. Тај пут 

настављамо и данас сећајући се 
подвига храбрих српских војника, 
казао је Драган Новаковић, заменик 
председника општине Кладово.

“Изгинулим Кладовљанима на 
пољу части за слободу и уједињење 
од 1912. до 1919. године-благодарно 
грађанство варошице Кладова” за-
писано је на споменику подигнутом 
20. маја 1924. године на чијим табла-
ма су уклесана имена 147 од 212 на-
ших потомака страдалих у Великом 
рату, да се чува и памти.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладо-

ва: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 
суфинансира Општина Кладово – „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту 
нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства“.
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Одржана 17. седница СО Књажевац

РЕБАЛАНСОМ ДО ИНВЕСТИЦИЈА

У Бољевцу се уређују атарски путеви

ПОВЕЗАНА ТРИ СЕЛА И НЕКОЛИКО 
СТОТИНА ХЕКТАРА ОРАНИЦА

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА 
фИНАНСИРАњЕ СПОРТА

КњАЖЕВАЦ-У Књажевцу је одржана 17. седница Скупштине општине. Од-
борници су усвојили извештаје о раду и припремљености Предшколске установе 
„Бајка” и основних школа. На дневном реду био је и ребаланс буџета за 2017. годину, 
а именовани су и директори Предузећа за развој, урбанизам и изградњу, Топлане, 
Стандарда и Регионалног центра за стручно усавршавање. 

Пред одборницима Скупштине општине Књажевац нашла се четврта по реду 
измена и допуна буџета за 2017. годину. Председник општине Милан Ђокић објас-
нио је да је реч о ‘’техничким  изменама’’, којима се ‘’третира’’ нешто мање од 1,5 
одсто укупног буџета. Ипак, ребалансом ће бити омогућена реализација неколико 
важних инфраструктурних пројеката, казао је Ђокић.

Драган Манчић, шеф одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’ скренуо је 
пажњу на потребу јаче контроле градског превоза, који се са тридесетак милиона 
динара финансира из буџета.

БОљЕВАЦ-На подручју Бољевца, стотине километара рејонских путева 
пресеца села, засеоке и поља, која мештани обрађују и из тог разлога је приступ 
поседима изузетно важан.

То је и разлог што се из буџета сваке године издваја и по петнаест милиона 
динара за санацију и уређење рејонских путва у свим деловима општине, како би 
се пољопривредницима омогућило да ефикасније и брже стигну до својих њива. 
Ове јесени санирана је деоница пута која повезује атаре села Савинац, Валакоње 
и Валакоње Буково , а многим домаћинствима скраћује и излазак на магистрални 
пут Параћин – Зајечар за чак двадесетак километара. 

 -Свесни значаја овог атарског пута, ове године смо се определили упра-
во за његову санацију, јер се у овом делу општине многа домаћинства успешно 
баве пољопривредом, односно ратарством па им је приступ поседима изузетно 
важан. Пројекат је вредан око једанаест милиона динара, а финансијски га је, са три 
милиона подржало и Министарство пољопривреде, истиче Небојша Марјановић, 
председник бољевачке општине. 

Ове године санирана је деоница дуга четири километра, а догодине ће бити 
саниран и преостали део овог атарског пута, укупне дужине од десетак километара.

 М.Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни жети“ суфинансира Општина 

Бољевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове 
органа који је доделио средства”.

КњАЖЕВАЦ-На седници, Општинског већа у Књажевцу расписан је конкурс 
за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интерси 
грађана у области спорта. Конкурс се односи на новембар и децембар ове године. 

За ове намене, буџетом је предвиђено 8. 600.000 динара. Право учешћа на 
конкурсу има Спортски савез са предлогом свог годишњег програма и предлози-
ма годишњих програма организација које у области спорта делују на територији 
књажевачке општине. 

Пријаве на конкурс подносе се најкасније до 27. окробра до 15:00 часова. 
Након што стручна комисија прегледа програме, коначну реч о одобравању, 

или неодобравању и висини средстава за реализацију програма, даће Општинско 
веће.

 Општинско веће је образовало и радну групу за израду Плана јавног 
здравља у општини Књажевац за период од 2018. до 2025. године. 

На дневном реду седнице било је и више појединачних захтева грађана.
 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.”

Одборници су разговарали и о функционисању Предшколске установе 
‘’Бајка’’ и три основне школе. Уз констатацију да Књажевац може да се поноси својим 
образовним установама, одборници су изнели и неколико примедби и констатација, 
везаних за организацију предшколског и школског живота и његову будућност у 
селима. 

Једногласно, за нове – старе директорке Предузећа за развој, урбанизам 
и изградњу, Топлане, Стандарда и Регионалног центра за стручно усавршавање, 
именовани су Младен Радосављевић, Љубодраг Тричковић, Омил Ранђеловић и 
Дејан Томић.

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

тивност 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.”

КЛАДОВО-На подручју 
општине Кладово нема атмос-
ферских загађења јер су у од-
носу на претходна мерења 
благо смањене концентрације 
нерастворених материја. Мерни 
уређаји су регистровали благо 
повећање садржаје хлорида, “ph” 
вредности, сулфата и калцијума, 
док су знатно повећане концен-
трације растворених и укупних 
таложних материја.

-Анализе квалитета ваздуха у Кладову и у сеоским срединама Завод за јавно 
здравље “Тимок” спроводи на три мерна места у граду, на пријавници у кладовском 
бродоградилишту и у насељима Кладушница, Мала Врбица и Вајуга- подсећа Звез-
дан Стефановић, општински инспектор за заштиту животне средине.

 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“. 

Контрола квалитета ваздуха у Кладову

БЕЗ АТМОСфЕРСКИХ ЗАгАЂЕњА
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“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12
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019/ 450 444
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КЛАДОВО -Већ по традицији када заврше бербу грожђа и бурад у подру-
мима напуне новим винима, виноградари у кладовском крају утиске сумирају на 
вечери “Вина и мерака “. Ново дружење окупило је виноградаре, њихове пријатеље 
и поштоваоце вина. Шесто по реду вече организовано је у њихову и част винове 
лозе, али и љубитеља добре капљице који нису остали ускраћени за опојни мирис 

и укус вина мада ове године климатски услови нису 
погодовали виновој лози , а то се одразило на приносе 
у виноградима.

- За сваког виноградара највеће задовољство 
је квалитетна нега винове лозе, јер је то предуслов за 
добро вино. Више од пола века дружим се са чокотима 
и не памтим лошије климатске услове који су десет-
ковали род. Зрно је било слабог квалитета са малим 
процентима садржаја шећера тако да се то одразило 
на квалитет вина. Многи виногради су остали необра-
ни, али ипак биће добре капљице - говори Димитрије 
Брзаковић, у чијем се подруму у бурадима чувају вино 
и ракија за које је добио бројна признања.

У кладовском крају по вину се познају добри 
домаћини. То је део традиције која се преноси са коле-
на на колено. Кључко виногорје од давнина је познато 
по чувеним винима и виноградарима који с посебном 
пажњом улазе међу винову лозу, којој је потребан опо-
равак.

- Неповољни услови минуле године оставили су 
траг на виновој лози, али разлога за страх ипак нема 
с обзиром да је релативно топло време током зимског 
периода погодовало чокотима. Уз правилну примену 
мера које захтева лоза у таквом стању неће бити после-
дица тако да се на јесен можемо надати добром вину - 
уверава Миодраг Шћојић, искусни стручњак из кључке 
Винарије “Душа “ у којој се од италијанског ризлинга 
производи надалеко чувено бело вино “Душа Дунава”.

На вечери вина и мерака није изостала дегуста-
ција најбољих вина из подрума овдашњих домаћина, 
а свечарској атмосфери допринос су дали и стихови 
винске поезије.

 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 граду на Дунаву дружили се виноградари
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Бор: „Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’(4)

ВРЕМЕПЛОВ: НИЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО ОД НАС…

БОР - Самостална борска 
општина по први пут установљена 
је 13.12.1864. године. Децембра 
2014. године навршава се 150 
година од стицања тог статуса. Први 
председник Примирителног суда 
(општине) био је Живко Живковић, 
чиновник. Следе Димитрије Јан-
ковић, Јова Јоновић, Јанко Јано ше-
вић, сви земљорадници. У послед-
њој деценији 19. века пред седник је 
био Јован Јанковић, земљорадник и 
трговац.

Момчило Јовановић (84), ма-
шински инжењер у пензији, чији су 
неки од предака били на челу Бора, 
упутио је још 2013. године допис ло-
калној самоуправи, у коме се иници-
ра обележавање овог значајног да-
тума у историји Бора. У допису се, 
поред осталог, каже:

„Предлажем вам да предуз-
мете потребне радње, да формирате 
радну групу за припрему прославе... 
Наведена радна група би припре-
мила обележавање 150 година по-
стојања и рада Општинске управе 
у виду свечане седнице СО Бор и 
израдом одговарајућег писаног 
прилога/телевизијске емисије. О 
оснивању и раду Општине Бор по-
стоји одговарајућа документација у 
Историјском архиву, а понешто по-
седујем и лично, што сам вољан да 
уступим.’’

-Бор је најмлађе насеље у но-
вије доба. Основан је негде 1780/90. 
године, тако што је неки Паун Дул-
кан из Хомоља добио сагласност аге 
из Слатине, да може да се насели у 
области данашњег Бора, који је у то 
време би пуст. Аги слатинском је то 
одговарало: већи број становника, 
више пореза од главарине. Дул-
кан је након добијања сагласности 
довео још четири породице да се 
заједно са њим настане на овом 
простору: Јанковиће, из Валакоња, 

одакле и моја породица вуче поре-
кло, Раја Дамњановић, из Ердеља, 
Барбуловић, из Валакоња, и неки 
Пауновић, за кога се не зна одакле 
је дошао. Фактички је тих пет поро-
дица формирало садашњи Бор. У 
новије доба, по ослобођењу од Ту-
рака, 1833. године, Бор је припојен 
Црноречкој нахији, са капетанијом у 
Вражогрнцу, коју је Милош Обрено-
вић одмах формирао, јер Турци нису 
дозвољавали формирање општина 
и срезова. У то време је у Бору било 
40,5 пореских глава. Та једна поло-
вина значи да је била нека удови-
ца са децом, јер се тада носиоцем 
пореза сматрао мушкарац- каже за 
„Проблем’’ Момчило Мома Јовано-
вић.

По речима нашег саговор-
ника, после пописа који је извршен 
1863. и делом 1864. године, Бор је 

доказао да има преко 500 станов-
ника. Том приликом је, осим броја 
становника, пописано све што до-
маћинства поседују: објекти, сто-
ка, земља... Услов у ондашње доба 
како би се добио статус општине је 
да неко насеље има преко 500 ста-
новника. Треба напоменути да је, 
рецимо, Танда у то време већ била 
општина и имала је 586, Горњане 
1.272, а Бор 527 становника. Док се 
није осамосталио, Бор је најпре при-
падао Слатини, а затим је припојен 
Кривељу, који је у то време имао 
статус среза, јер је имао велики 
број становника. Избор Живка Жив-
ковића, почетком 1864. године, за 
председника је, по Јовановићевим 
наводима, дефакто Бор постао ад-
министративно место. Почео је да се 
развија и имао је јако вредне људе 
који су веома успешно и проспери-
тетно водили Бор.

-Бор се стално развијао. 1867. 
године, по „Књизи буџета’’, нотиран 
је издатак за покривање школе, што 
недвосмислено показује да је Бор 
тада имао школу. У то време је Бор 
припадао Зајечарском срезу. Само 
су Танда и Горњане припадале Не-
готинском срезу, што потврђује и не-
давно издата књига архива у Неготи-
ну. Значи, Неготин је поводом неког 
јубилеја публиковао за њих вредну 
историјску и документарну грађу, то 
је учинио и Зајечар, само Бор нигде 
није званично забележио податке о 
свом настанку, популационом кре-

тању, расту и развоју. Можда је за 
такву ситуацију крива и промена 
надлежности. Бор је припадао Заје-
чару и њиховој архиви, а сада при-
падамо Неготинском архиву. Није 
касно ни сада да се неко лати посла 
и у договору са архивима у Зајеча-
ру и Неготину сачини својеврстан 
попис 150-огодишње историје Бо-
ра-предлаже Јовановић.

У ово модерно доба, тешко 
је и замислити да је у оно доба пут 
за Београд водио од Зајечара преко 
Рготине, Оштреља, Кривеља, Липе, 
Лазнице, Жагубице и даље до Бео-
града. Бор је био ван тог пута.

Све мање је живих саговорни-
ка који су својим марљивим радом 
сачували по део историјске грађе 
о постанку и развоју Бора. Изрека 
каже да: ’’народ без памћења, није 
слободан народ’’, јер тако се губи 
индентитет. Питање је шта можемо, 
шта хоћемо и шта имамо да остави-
мо својим потомцима. 150 година 
постојања је залог за будућност и 
доказ да није од нас све почело, као 
што се са нашим нестанком неће ни 
завршити. 

Извор и фотографије: ‘’Борски про-
блем’’, број 429, 15. 07. 2014. 

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим

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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Општина Кладово покренула занимљиву идеју

МЛАДИ ПРОБУДИТЕ СЕ!

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.

КЛАДОВО-На иницијативном састанку заменик председника 
општине Кладово Драган Новаковић, члановима парламента из две 
кладовске средње школе презентовао је неколико идеја активне 
сарадње кроз учешће младих Кладовљана у креирању друштвеног 
живота на локалу.

Школарци су саслушали сет идеја, а утисак је да су спремни да 
конкретним активностима допринесу њиховој реализацији.

- Идеје су веома интересантне, наишле су на одобравање чла-
нова ученичког парламента и то нас уверава да их можемо успешно 
спровести у дело. Очекујемо позитивну реакцију наших вршњака, 
али и младих генерално у граду- сагласни су Невена Марков и Љуби-
ша Аранђеловић председници парламената у Гимназији и Техничкој 
школи.

Намера је да се млади у нашем крају заинтересују за начине 
и видове креирања друштвеног живота у локалној заједници, на-
гласио је Новаковић и додао да је локална самоуправа спремна да 
пуним капацитетом подржи сваку идеју за коју млади сматрају да 
могу побољшати њихов статус у друштву. Ово је иницијатива којом 
желимо да млади схвате да су будућност нашег града и да су део 
система који одлучује- закључио је Новаковић.

Ако се по јутру дан познаје идеја би ускоро могла да заживи у 
пракси. Да ли је та констатација тачна потврдиће време пред нама.

 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“. 

ДОњИ МИЛАНОВАЦ- Ове недеље приведена је крају наутич-
ко-туристичка сезона у Доњем Милановцу која је званично почела у 
априлу упловљавањем првог брода „River princes“ на међународно 
пристаниште у овој дунавској варошици, која за то већ десету годину 
има услове, као једна од малобројних у Србији, поред Београда и 
Новог Сада. Укупан број пристајања ове године званично још није 
саопштен, али је извесно да је најављени, од 118 премашен, будући 
да су посебно последњих дана учестала ванредна упловљавања 
крузера.

Овај подунавски градић је прва пристајања забележио 2008.
године када је у Доњи Милановац упловило око 3.400 путника и 
чланова посаде, да би се се од почетних 19 пристајања, та бројка 
већ наредних година увећала на седамдесетак годишње, до преко 
стотину 2014. Прошле године са ових брод хотела стигло је 18.500 
путника и чланова посаде, а ове године малу ђердапску варошицу 
у општини Мајданпек, посетило је на хиљаде нових страних туриста 
који су себи могли да омогуће луксузну пловидбу Дунавом великим 
туристичким бродовима, од којих је више од 120 на пар сати посе-
тило Доњи Милановац.

Посетиоци су у Туристичком инфоцентру имали могућност да 
добију све потребне информације о овој туристичкој дестинацији, 
да прошетају, посете Цркву Светог Николе, Центар за посетиоце На-
ционалног парка Ђердап, Музеј на Лепенском виру и неке од атрак-
тивних видиковаца у непосредној близини Доњег Милановца.

  И.Ћ.

Завршава се сезона пристајања крузера
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БРОЈ 26610 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

БАКТЕРИЈСКА ВАгИНОЗА

Центар за микробиологију

ПОЗОРИшНА 
ПРЕДСТАВА ,,ХИПНОЗА 

ЈЕДНЕ љУБАВИ“

Бактеријска вагиноза је синдром који представља поремећај у 
саставу вагиналне флоре тј. бактеријску дисбиозу, те нема једног, јасно де-
финисаног узрочника. Карактерише је изостанак типичног запаљенског 
одговора вагине.

Нормалну (физиолошку) флору вагине чине Lactobacilli (Gram по-
зитивне бактерије које одржавају киселу средину ph 4 у вагини и штите 
слузокожу). Вагина садржи већином “добре” бактерије и неколико “лоших”. 
БВ се развије када се повећа број лоших, анаеробних бактерија (Atopobium 
vagine), посебно Gardnerella vaginalis у односу на нормалне становнике 
вагине. Количину бактерија у вагини под контролом држи јачина киселости 
у вагини. Нормално је ph 4 и мање. Што је киселост мања (вредност ph иде 
ка неутралном, 7), то су услови за раст и размножавање узрочника бољи.

Gardnerella vaginalis је мали Gram негативни бацил. Саставни је део 
физиолошке флоре вагине и црева, али приликом њеног прекомерног раз-
множавања настаје бактеријска вагиноза. Gardnerella је водећи узрочник 
овог синдрома. Својим метаболитима омогућава раст и размножавање 
других анаеробних бактерија.

БВ је најчешћа инфекција вагине жена репродуктивног доба. Углав-
ном је тихог, асимптоматског тока, али може се појавити и појачан воденаст 
секрет, сивкасте до млечно беле боје (непријатног мириса на рибу). Без 
свраба и пецкања. Ако се појави жарење и свраб, најчешће су знак придру-
жене инфекције Trichomonas vaginalis-ом и Candidom. Остали симптоми ва-
гинитиса изостају, зато и не говоримо о запаљењу у правом смислу те речи.

50% жена нема никаквих симптома.

Дијагноза БВ
Дијагноза се врши на основу клиничких и лабораторијских крите-

ријума:
•	 појачан секрет непријатног мириса на рибу који се појача након 

додавања калијум хидроксида (“sniff test” ).
•	 У микроскопском препарату размаза вагиналног секрета бојеног по 

Gramu, присутност тзв. „Clue cells”, ћелија попут клупчета, нејасних 
ивица, прекривених Гарднереллом вагиналис (више од 20% свих 
епителних ћелија).

•	 У микроскопском препарату нема запаљенских ћелија
•	 Ph већи од 4.5
•	 Већину бактерија које чине флору вагине са бактеријском вагинозом 

тешко је култивисати 

фактори ризика

-Антибиотска терапија
-Честа испирања вагине (прекомерна примена средстава за личну 

хигијену)
-Честа промена партнера
-Спирала

Лечење
БВ је потребно лечити. Током лечења препоручује се суздржавање 

од полне активности или заштићени полни однос (кондом). У већини слу-
чајева не треба лечити партнера. Иако не спада у типичне полно преносиве 
болести, један од фактора ризика је промискуитетно понашање. Такође 
хормонске промене у току менструалног циклуса и менопауза.

БВ може се јавити код жена које нису полно активне.

Превенција
- Употреба презерватива
- Само један сексуални партнер
- Ношење памучног доњег веша
- Благи интимни сапуни, прилагођени ph вагиналном (ph 4), избега-

вати средства са парфемима
- Избегавање испирања вагине

Завод за јавно здравље “Тимок”Зајечар
Центар за микробиологију

др мед.гордана Василијевић Лучић

Установа ,,Центар за културу општине Бор” организује 02. новембра 
2017. године позоришну представу ,,Хипноза једне љубави“  у сали Музичке 
школе у 19 сати.

Информације на телефоне:030/ 424- 546, 064/861-97-48  од 8 до 14 
сати.

Цена улазнице је 600,00 динара.
Текст и режију представе потписује Душан Kовачевић.
Глумачку екипу чине Љубомир Бандовић, Аница Добра, Нина Јанко-

вић, Драган Петровић Пеле, Иван Михаиловић и Урош Јаковљевић.

Микроскопски препарат нормалне 
вагиналне слузокоже

Микроскопски препарат бактеријске 
вагинозе


