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ВЕЋНИЦИ ДАЛИ САГЛАСНОСТ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 
РАДНИХ МЕСТА У ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

КЊАЖЕВАЦ - Највећи део 
седнице Општинског већа у Кња-
жевцу био је резервисан за раз-
матрање и усвајање правилника 
о организацији и систематизацији 
послова, односно радних места у 

књажевачким јавним предузећима 
и установама. Већници су усвојили и 
Извештај о извршењу буџета у првих 
девет месеци ове године и предлог 
конкурса за доделу подстицајних 
средстава за новоформирана 

удружења у области пољопривреде. 
На почетку седнице усвојен 

је Извештај о раду Црвеног крста 
Књажевац за претходну годину, а 
затим су чланови Општинског већа 
усвојили и Извештај о извршењу 
буџета општине за период јануар – 
септембар 2017. 

Највећи део седнице био је 
резервисан за, практично истоветну 
тему у свим овдашњим јавним пре-
дузећима и установама. Већници су 
усвојили, односно дали сагласност 
на правилнике о организацији и си-
тематизацији послова и радних места 
у књажевачким јавним предузећима 
и установама. Усвојен је и предлог 
конкурса за доделу подстицајних 
средстава за новоформирана удру-
жења у области пољопривреде, као и 
конкурси за остваривања накнаде за 
смештај у дому ученика за овдашње 

и ученике из других средина.
Поред поменутог, чланови 

Општинског већа усвојили су захте-
ве месних заједница – Калне за до-
делу локала на коришћење, Белог 
Потока за помоћ у решавању про-
блема водоснабдевања и Минићева 
за деблокаду рачуна уз важну напо-
мену да је на предлог Радета Вељко-
вића усвојен и закључак којим се од 
Месне заједнице Минићево тражи 
извештај о томе како је дошло до 
штете која је касније, преко судског 
поступка, била повод за блокаду ра-
чуна и ко је за то одговоран. 

 Љ.П.

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

МАЈДАНПЕК- Прошлонедељна седница Општинског већа у 
Мајданпеку протекла је у знаку доношења одлуке о утврђивању текста 
Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија у овој школској 
години, док ће преостала питања бити размотрена на наредној седници 
која је том приликом најављена за данас.

Позив председнику Општине Мајданпек, Дејану Вагнеру да у Мини-
старству привреде Владе Републике Србије потпише уговор о реконструк-
цији четири улице у граду, утицао је да чланови Општинског већа у старту 
део предвиђеног дневног реда одложе за наредну седницу. Када је реч 
о тексту конкурса за стипендирање ученика, наглашено је да у складу са 
предвиђеним средствима, али и према раније стеченом искуству на основу 
исказаног интересовања потенцијалних стипендиста број од 12 предвиђе-
них стипендија бити довољан за ову школску годину и потребе у овој обла-
сти. Стипендије би требало да буду одобрене за по једног изузетног ученика 
и студента, за три одлична ученика и пет одличних студената, те по једног 
ученика и студента из осетљивих друштвених група.

 И.Ћ.

КЛАДОВО-Од почетка примене новог закона о озакоњењу објеката, 
Општинска управа Кладово издала је 780 решења. На подручју општине 
Кладово пописано је 13.919 објеката. Реч је о стамбеним јединицама, 
помоћним, економским пословним, комерцијалним и осталим објектима.

У тој бази су 9.743 објеката за које власници немају валидну урбани-
стичку документацију. Друга фаза у спровођењу озакоњења су Решења о 
рушењу која су у општини Кладово до сада упућена на 2455 адреса. То је 
први корак у поступку озакоњења, а објекат се не може озаконити ако се 
надлежној служби не приложи доказ о одговарајућем праву на земљишту 
или објекту у оригиналу или овереној фотокопији.

 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“.

Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 
УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

У граду на Дунаву спроводе закон о озакоњењу објеката

РЕШЕЊА ЗА РУШЕЊЕ 
НА 2500 АДРЕСА
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СТИГЛА НОВА ВОЗИЛА

НОВА ВОЗИЛА ЗА 
КЊАЖЕВАЧКЕ КОМУНАЛЦЕ

Пројектом прекограничне сарадње

УСКОРО ПОЧИЊУ 
РАДОВИ

Потписан уговор о суфинансирању реконструкције четири 
улице у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК- Захваљујући средствима Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Општине Мајданпек, Јавно комунално предузеће „Водовод“ 
Мајданпек од пре 10-так дана опремљеније је за специјализовано возило 
које служи за отпушавање канализационих водова, популарни“канал-џет“ 
вредан 12,3 милиона динара.

- Реч је о специјализованом возилу и машини за отпушавање канали-
зационих и водовода атмосферских и отпадних вода које је нама било пре-
ко потребно и које смо до сада били принуђени да изнајмљујемо из других 
предузећа и фирми, што је пуно коштало - каже Небојша Зарков, директор 
ЈКП „Водовод“ Мајданпек и наглашава да је уз помоћ и разумевање локал-
не самоуправе проблем решен. Овакво возило изнајмљивало је и Јавно 
предузеће за грађевинско земљиште и путеве за отпушавање водовода за 
атмосферске водове, тако да набавка у перспективи представља и велику 
уштеду за град.  Овакво би брзо могло да се исплати. 

- Мајданпек је добио оно што му је годинама недостајало. Високо 
специјализована машина за чишћење канализационих мрежа требало 
би да се врло брзо исплати кроз рад на оваквој конфигурацији терена, 
и са неадекватном канализационом мрежом, како у самом граду, тако и 
изнајмљивањем другим срединама, односно комуналним предузећима у 
другим општинама за решавање сличних проблема - наглашава и др Драган 
Фудуловић, председник Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ и истиче да је 
набавка канал џета – пун погодак.

Уз средства из поменутог фонда и пуно разумевање локалне само-
управе и возни парк Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве 

богатији је пред предстојећу сезону зимског одржавања путева. Како каже 
Иван Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, 
купљен је камион троосовинац марке „Ивеко“ из 2008. године по цени од 
38 хиљада евра у динарској вредности, без ПДВ-а.

- Сада смо у фази набавке електрохидрауличног раоника за то вози-
ло, а са циљем да створимо услове за побољшан рад зимске службе - каже 
Иван Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.

 И.Ћ.

МАЈДАНПЕК - До најављене реконструкције четири градске улице у 
Мајданпеку требало би да дође већ ових дана са идејом да се читав посао оконча, 
ако временске прилике дозволе, у што краћем року, а најкасније до краја године. 
Реч је о улицама које ће ново рухо добити захваљујући суфинансирању Министар-
ства привреде Владе Републике Србије и општине Мајданпек.

- Ради се о Карађорђевој улици у делу који је практочно дворишни део “Зла-
таре Мајданпек” и Општине, према Малом Пеку (у дужини од 92,12м), као и део који 
обухвата дворишни део “Инексовог пословног објекта” (380,79м), као и улицама 
Јосифа Панчића (227,33м) и Димитрија Туцовића (233,15м). Укупна предрачунска 
вредност је око 20 милиона динара, а учешће општине 12 милиона динара, док је 
суфинансирајући део Министарства привреде око осам милиона динара. Тендер за 
извођача радова спровело је поменуто министарство, а извођач је “Страбаг” Зајечар 
- рекао је Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек.

Захваљујући средствима локалне самоуправе, већ је у току реконструкција 
главне доњомилановачке улице Краља Петра I, а ове недеље најављен је и почетак 
радова на уређењу центра Јасикова, а очекује се да нови изглед добије и центар 
Рудне Главе.

 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ-Улагањем својих средстава и уз подршку државе и Немачке 
развојне банке, Јавно комунално предузеће ‘’Стандард’’ набавило је ново возило, 
намењено одржавању канализационе мреже. Из пројекта прекограничне сарадње, 
књажевачки комуналци опремају се механизацијом за ефикасније управљање от-
падом. 

Овом набавком, биће замењен камион који је у употреби пуних 40 година, 
каже директор Омил Ранђеловић: ‘’Камион је купљен из донације Немачке раз-
војне банке и Министарства грађвине. Учешће Немачке развојне банке је 70.000 
евра, а 65.000 евра су средства ЈКП ‘’Стандард’’. Намењен је пробијању и испирању 
канализације. Ми имамо камион који је стар 40 година и скоро да није у функцији.’’

Неопходну опрему и механизацију ‘’Стандард’’ је обезбедио и кроз програм 
прекограничне сарадње, који се под називом ‘’Чисти зелени живот’’ реализује са бу-
гарском општином Кула, а усмерен је ка ефикаснијем одлагању и одвожењу смећа, 
нагласио је Братилсва Милијић, руководилац развојно – техничке службе: ‘’У оквиру 
тог програма једна од ставки је и набавка опреме. За сада је стигло 40 контејнера 
вредности 10.000 евра, комбинована машина вредна 52.000 евра и камион вредан 
22.000 евра.’’

До краја године из овог прекограничног пројекта у Књажевац ће доћи и 
камион смећар, вредан преко 100 хиљада евра, чиме ће управљање отпадом на 
територији општине бити знатно олакшано.

 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.”
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БОР-Овогодишња “Златна свадба”, манифестација која обележава 50 година 
заједничког живота, по 17. пут је одржана минулог викенда у општини Бор. Oве 
године окупила је 58 парова, највише до сада, и оправдала епитет манифестације 
од посебног значаја, речено је на свечаном пријему у општини Бор.

-Велика ми је част и задовољство што сам данас са вама. Захваљујући вашем 
раду, наша деца су срећна јер имају школе, обданишта, Дом здравља и болницу коју 
сте ви изградили. Хвала вам на томе- истакао је Александар Миликић, председник 
општине Бор и честитао паровима на енергији и истрајности која траје више од 
пола века.

У организацији Геронтолошког друштва Бор, након пријема у општини Бор, 
за овогодишње слављенике приређен је и богат културно-уметнички програм у 
сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“, док се програм обележавања ового-
дишње „Златне свадбе“ завршио свечаним ручком.

-Педесет година брака, живота у заједници у којој има много љубави, разуме-
вања и поштовања, јесте нешто што је за дивљење. Ови наши суграђани који имају 
богато искуство и од којих се много може научити, требају да буду прави пример 
младим генерацијама, а не да их посматрамо као истрошену популацију. Надам се 
да ће они и надаље бити добри учитељи млађим генерацијама, а да смо ми били 

добри домаћини и уживали у данашњем 
дану-рекао је Нихад Мислимоски, пред-
седник Геронтолошког друштва Бор.

У време када су институција брака 
и породице у кризи, овогодишњи славље-
ници уверавају да је опстати толико годи-
на веома лако.

– У јануару месецу наредне годи-
не биће 52 године од како смо у браку. 
Младим генерацијама би само поручили 
да имају стрпљења и неку врсту разоно-
де и забаве код куће са својим брачним 
другом, јер тако време брже пролази. По-
штовање брачног друга је такође велика 
ствар, слога и брига о деци, унуцима и 
праунуцима испуњава сваки дом, уоста-
лом то је и суштина живота-кажу Душан и 
Љубинка Накић.

Обично се сматра да је љубав, је-
дини рецепт за опстанак, међутим наш са-
говорник има мало другачије мишљење.

– Поред свих мука и тешкоћа које 
носи живот, потребно је да здравље служи брачне другове. Није само љубав у пи-
тању, потребно је мало више и ината да се доживе ове године и да на крају све буде 
овако како је данас-тврди Мирко Петровић, који са супругом Зором прославља овај 
значајан јубилеј. М.М.
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(svakodnevno)

063 1077793
8:45 

(svakodnevno)

063 1077794
14:30 

(svakodnevno)

063 1077795

7:35

8:15

12:32

18:20

12:30 
14:00 
16:30 

19:30 

16:15

17:46

20:15

23:30

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

/

15:30

17:00

19:30

063 1077791
063 1077793
063 1077794
063 1077795

(samo rad.dan.) 

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(samo rad.dan.) 

22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

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

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

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

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

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

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

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

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

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

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

Одржана 17. „Златна свадба“

ПОНОСНИХ 50 ГОДИНА БРАКА
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СПОЈ ЗНАЊА, НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
Покренута иницијатива за формирање Технолошког парка у Бору

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

ЧУЧУЛАНОВИЋ: СПРЕМНИ СМО ЗА ЗИМУ
КЛАДОВО - Временске при-

лике и метеоролошке прогнозе би-
ле су тема разговора на седници 
Општинског штаба за ванредне си-
туа ције у граду на Дунаву.

На седници је анализирана 
спремност јавних предузећа и служ-
би за деловање у зимским условима. 
Према информацијама надлежних 
на залихама има довољно енерге-
ната за рад топлана у граду и Брзој 
Паланци, створени су сви услови за 
редовно снабдевање намирницама, 
водом и електричном енергијом као 
и другим потрепштинама.

Чланови штаба усвојили су 
Програм зимског одржавања ло-
калних и некатегорисаних путева у 
општини Кладово.

- Желимо да живот у граду у 
зимским условима несметано функ-
ционише и зато све службе и преду-
зећа морају да предузму превентив-
не мере из своје надлежноси како 
би благовремено деловали , казао је 
Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово.

У зимском периоду службе ће 

се бриниути и о проходности улица 
и путева у свим месним заједницама 
у општини Кладово. Улице и трото-
аре у граду од снега чистиће радни-
ци Комуналца, док ће се уз подршку 
локалне самоуправе о проходности 
сеоских праваца бринути Савети 
Месних заједница - додао је Чучу-
лановић.

На седници Општинског шта-
ба усвојен је закључак о збриња-
вању лица која немају обезбеђен 
стални смештај.

- Наша је обавеза да током 
зиме обезбедимо привремени сме-
штај и за лица која спадају у катего-
рију бескућника. За ту намену обе-
збедићемо финасијска средства, јер 
и ти људи морају да зиму проведу у 
топлим домовима. Посебну пажњу 
обратићемо и на услове живота 17 
вишечланих и старачких породи-
ца које станују у тешко доступним 
засеоцима у брдско-планинским 
деловима наше општине, као и о 28 
старијих самаца колико их је еви-
дентирано у нашој општини- закљу-
чио је Чучулановић.

Током сезоне зимског одр-
жавања путева општина Кладово 
стараће се о проходности око 192 
километара локалних и некатегори-
саних путева. Бригу о проходности 
99 километара саобраћајница пр-
вог и другог реда водиће радници 
зимске службе са пункта у Карата-
шу. Општинска управа у Кладову 
на залихама има 30 кубика ризле 
гранулације од 4 до 8 милиметара 

и 19 тона индустријске соли за по-
сипање коловоза један је од закљу-
чака са седнице Штаба за ванредне 
ситуције општине Кладово.

 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“.

БОР - Представници Регио-
нал не агенције за развој Источне 
Србије (РАРИС), покренули су ини-
цијативу за изградњу Техно лош-
ког парка у Бору. Тим поводом у 
општини Бор одржан је састанак на 
коме су се представници локалне 
самоуправе, борског Техничког 
факултета, Бизнис инкубатор центра 
и Борског округа сложили да је 
општини Бор потребан Технолошки 
парк. Наредни кораци ће подразу-
мевати формирање радне групе и 
правце деловања уколико дође до 
реализације поменутог пројекта, 
чуло се на сатанку.

-Данас смо отворили тему 
која је сматрам, интересантна за 
све слојеве привреде, од едукатив-
ног, преко производног, а на крају 
и стручног. Технолошки парк је за-

иста нешто што недостаје Источној 
Србији. Бор је познат по томе да 
поседује знања,искуства и ресурсе 
у области рударства и металургије 
која је развила цео овај крај. Нама 
је битно да кроз покретање Тех-
нолошког парка умрежавамо све 
постојеће институције као што су 
Институт, Технички факултет, РТБ 
Бор, општину Бор као и комплетну 
привреду. Технолошки парк не тре-
ба да буде локалног карактера, већ 
треба да представља један светски 
пројекат, јер данас смо у ситуацији 
да јефтине идеје постоје, а добрих 
идеја је све мање. Технолошки парк 
у Бору треба да представља причу 
квалитетних идеја, коришћење по-
стојећих лабораторија и ресурса, 
јер када располажете државном 
имовином и коју умрежите на ло-

калном нивоу онда држава добија 
велику предност, а отвара се раз-
вој привреде и на локалу-рекао је 
Александар Миликић, председник 
општине Бор.

Оснивање Технолошког пар-
ка у Бору добило је подршку и ре-
сорног министарства, што показује 
значај ове институције у Тимочкој 
Крајини.

- Иницијатива за покрета-
ње Технолошког парка је, по мом 
мишљењу, значајна за развој Источ-
не Србије. Уколико би се реализо-
вала ова идеја која би укључила 
најзначајније стејкхолдере имала 
би вишеструки значај. Сам назив 
Научно-технолошки парк говори 
о науци у технологији, што ствара 
могућност да овај регион постане 
познат у ширем окружењу, не само 
по природним ресурсима, већ и по 
знању. То подразумева да млади и 
талентовани људи све мање одлазе 
из земље, а исто тако, с обзиром на 
локацију општине Бор, постоји мо-
гућност да стручни људу из најбли-
жег окружења, пре свега, мислим 
на Румунију и Бугарску, дођу и кроз 
високе технологије обезбеде бољи 
развој ове регије- нагласио је проф.
др Живан Живковић са Техничког 
факултета у Бору.

Живковић је додао, да у све-
ту постоји велики број Технолошких 
паркова који раде на истом принци-
пу, тако да се и парк у Бору, уколи-
ко дође до његовог успостављања, 
неће разликовати од тих стандарда. 
Према његовим речима, добар при-

мер су Технолошки парк на Звездари 
и Технолошки парк на универзитету 
у Новом Саду, који раде изванредно.

Подршку овом састанку пру-
жили су и представници РАРИС-а.

- Предложили смо општини 
Бор иницијативу за покретање Тех-
нолошког парка, узимајући у обзир 
чињенице да је Бор једино место у 
ширем окружењу које има капаци-
тете за ову врсту развоја. То је место 
где требају да се сусретну интереси 
привреде, науке и људских ресурса 
којима је потребно усавршавање. 
У Бору постоји Институт, факултет 
и када гледамо ширу слику, Техно-
лошки парк може бити занимљив не 
само за Источну Србију. Због близи-
не две земље, Румуније и Бугарске, 
које су чланице ЕУ, може бити и ши-
рег карактера. Када се све то узме 
у обзир, јасно је да предуслови за 
развој постоје, а ми ћемо анали-
зирати потребе привреде и науке, 
видети како можемо успоставити 
Технолошки парк, а све то наравно 
уз подршку државе, јер без ње, ова-
кав један пројекат није могуће реа-
лизовати- казао је Владан Јеремић, 
директор РАРИС-а.

Јеремић је додао да је суви-
ше рано говорити о финансијским 
средствима која су потребна за ре-
ализацију пројекта, већ да се прво 
мора установити какве су реалне 
потребе и које релевантне институ-
ције су заинтересоване за учешће у 
овом значајном пројекту.

 М.М. 



БРОЈ 2676 ДРУШТВО /  ПОЛИТИКА

БОРСКИ СНС ОБЕЛЕЖИО 
СВЕТУ ПЕТКУ, 

СТРАНАЧКУ СЛАВУ

Округли сто о насиљу у породици

КАКО СПРЕЧИТИ НАСИЉЕ?

И ОПШТИНСКИ ОДБОР 
СНС У КЊАЖЕВЦУ 

ПРОСЛАВИО СЛАВУ

БОР- Ми данас, браћо и сестре, треба да се трудимо да победимо 
себе, да све оно што је лоше у нама затрпамо добротом, љубављу и лепом 
речју. Да се уздигнемо из ове прашине свакодневице и да поносно, када 
палимо славску свећу пред иконом наше крсне славе, сетимо се и наших 
славних предака и да с поносом кажемо, да нас се они неће постидети. Да 
ми сутра пред нашим унуцима и чукун унуцима не оборимо главу- рекао је 
у склопу црквеног славског обреда Миленко Бајић, протојереј и старешина 
борске православне цркве на прошлонедељној слави Општинског одбора 
Српске напредне странке (СНС) у Бору-Света Петка.

У препуним страначким просторијама, борски СНС је и ове године 
обележио своју страначку славу у присуству чланова странке, функционера 
локалне самоуправе, директора јавних предузећа и установа, као и много-
бројних гостију из друштвеног, привредног и политичког живота.

-Света Петка ће нам сигурно помоћи да, ако истерамо све оно што је 
ружно из нас, са позитивном енергијом приђемо послу, акцијама и актив-
ностима као у овој години, и још мало боље. Дајте да се помолимо Светој 
Петки и Свевишњем за здравље човека који је створио све ово, за здравље 
Александра Вучића, председника наше странке- казао је у свом обраћању 
Благоје Спасковски, повереник СНС-а у Бору. 

Српска православна црква и верници славе данас празник посвећен 
Светој Петки – Преподобној мати Параскеви, која је била заштитница жена, 
сиромашних и болесних.

Њен култ негује се вековима у југоисточној Европи, како код Срба, 
тако и код Грка, Румуна, Бугара, а поштују је и поједини нехришћански на-
роди на средњем истоку. Према предању, Света Петка је помагала болесне 
и хранила гладне.

У Србији је велики број лековитих извора добио име по Светој Петки, 
а један од њих је у Београду, на Kалемегдану, поред цркве посвећене овој 
великој светитељки, где су њене мошти дуго почивале. Б.П.

 КЊАЖЕВАЦ-Шта је насиље у породици, како се против њега борити, 
какви су путеви заштите, биле су неке од тема о којима се разговарало 
на округлом столу, који је са психолозима, социјалним радницима, 
представницима школа и невланиних организација, организовала 
књажевачка Канцеларија подршке. 

Отворена са циљем да, пре свега, буде сервис онима који се суоча-
вају са неким обликом насиља, Канцеларија, ипак, протеклих месеци није 
била препозната као место где се може потражити оваква врста помоћи. 
Оснивачи, удружења Женска иницијатива и Неон желе то да промене.

‘’Од тридесетак заинтересованих људи, којима је пружена нека прав-
на помоћ, за насиље у породици обратила нам се само једна особа. Дошли 
смо до самокритичног става да смо можда ми погрешили у приближавању 
наше канцеларије грађанима. Испоставило се да је проблем сложнији и 
кренули смо да своју видљивост испољавамо агресивније оваквим три-
бинама и округлим столовима’’, казао је Иван Милојић. Страх, предрасу-
де, незнање, непостојање свести да родно засновано насиље представља 
претњу по целокупно друштво... све су то разлози због којих се не реагује 

КЊАЖЕВАЦ-Чланови и симпатизери Општинског одбора Српске 
напредне странке обележили су своју страначку славу Свету Петку. У 
присуству великог броја гостију на коктелу у Дому културе резање славског 
колача обавио је протојереј Синиша Ђорђевић, а дужност колачара од 
Владе Митића преузео је Миодраг Косовац. 

Велики православни празник Свету Петку, посвећен преподобној 
мати Параскеви као своју страначку славу обележава Општински одбор 
Српске напредне странке у Књажевцу. Свечано резање славског колача 
приређено је у Дому културе у присуству Милана Ђокића, председника 
општине, чланова општинског руководства и великог броја гостију. “Нека да 
бог да Света Петка заштити наш град и подари здравље и срећу свима који 
данас славе”, рекао је протојереј Синиша Ђорђевић који је резање славског 
колача обавио са колачаром Владом Митићем и Миодрагом Косовцем који 
је ту дужност преузео за наредну годину. Чланови Српске напредне странке 
и гости свечаности празник су прославили уз пригодан коктел, а за добру 
атмосферу побринуо се оркестар “Мала ноћна музика”.

 Љ.П.

на насиље у породици и о томе тешко говори и сведочи.
‘’Ретко се дешава да жене пријаве насиље и то је велики проблем за 

покретање судског поступка и предузимање мера од стране суда, до чега 
долази тек када дође до неких последица. Мора да се створи свест о насиљу 
у породици и како то спречити, а тек онда причати о томе како деловати у 
пракси,’’ сматра адвокат Милена Стаменковић.

Нову трибину, провокативнијег садржаја и са више учесника, Кан-
целарија подршке најављује за крај новембра, када ће у целом свету бити 
обележен Међународни дан борбе против насиља над женама.

 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.”
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ХРАНИ СЕ ПРАВИЛНО И БУДИ ЗДРАВ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГАМЗИГРАД”

Гамзиградска Бања се налази у Источној Србији, 
220км југоисточно од Београда, а 11км западно од Заје-
чара. Лежи на 160м надморске висине на самој обали 
Црног Тимока. Окружена богатом шумом и нетакнутом 
природом, са повољном континенталном климом, она 
представља идеално место за одмор, лечење, спорт и 
рекреацију. 

Природа је подарила Гамзиградској Бањи више 
извора термоминералних вода температуре 42°Ц са ду-
бине од 303м. Захваљујући њима овде је изграђено и већ 
годинама функционише чувено лечилиште Специјална 
болница за рехабилитацију “Гамзиград”.

 Специјализована је за рехабилитацију обољења 
периферних крвних судова (органски поремећаји арте-
ријских крвних судова, функционални поремећаји арте-
ријских крвних судова, обољења периферних венских 
крвних судова, обољења лимфног система) и вибрацио-
ну болест. Такође врши општу рехабилитацију (болести 
везивног ткива, зглобни и ванзглобни облици реуматиз-
ма, ортопедске болести и посттрауматска стања, анома-
лије дечјег узраста, неуролошка обољења).

У Специјалној болници постоје два базена са тер-
моминералном водом. Термоминерална вода се кори-
сти у минералним и галванским кадама и локалним куп-
кама. Примењује се електротерапија и магнетотерапија 
на најсавременијим апаратима. Код обољења крвних 
судова примењују се апарати на принципу промене при-
тиска “Vasculator” и “Vacusac”. Фототерапија се обавља 
ултравиолетним и инрфраруж лампама. Кинези терапија и 
радна терапија спроводе се у модерно опремљеним салама. 
Термо-терапија је заступљена парафино терапијом. 

Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља 
се у две једномесне хипербаричне коморе. Хипербарич-

на оксигенација се потврдила као моћна карика у превенцији и ле-
чењу обољења периферних крвних судова као и општем побољшању 
здравља, а заступљена је једино у Специјалној болници за рехабили-
тацију „Гамзиград“ у овом делу Србије.

Заступљена је дијагностика и испитивање функције периферног 
кртвотока, срца и периферних нерава и мишића.

Поводом обележавања октобра – месеца правилне исхране, заврш-
на манифестација одржана је у уторак, 31.10.2017. године под слоганом 
“Храни се правилно и буди здрав” у свечаној сали Завода за јавно здравље 
„Тимок” у Зајечару. 

Као и сваке године Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару као 
превентивна установа под руководством Института и Министарства 
здравља расписала је наградни конкурс за најуспешније радове на ову 
тему. Пристигло је више од 400 радова, а награђено је 22 у категоријама 
предшколског узраста, ученика нижих и виших разреда основних школа.

Активности и манифестација обележавања овог дана, доприносе 
промоцији здравља и подизању свести о принципима правилне исхране. 
Формирање правилних навика у исхрани је важно од најранијег узраста, 
посебно када је реч о редовности оброка током дана, разноврсности и 
количинама намирница које се користе у исхрани, начину њихове про-
изводње, транспорта, чувања и припреме. Правилна исхрана је значајан 
фактор у очувању и унапређењу здравља свих, а нарочито деце у периоду 
интензивног раста и развоја. 

Циљ конкурса је да се подстакне здравственоваспитни рад у 
предшколским установама и основним школама на тему правилне исхране. 
Том приликом су ученици 4. разреда ОШ “Ђура Јакшић” из Зајечара изве-
ли представу “Здрава храна” и отворили изложбу награђених радова деце 
предшколског узраста и ученика основних школа. Уручене су пригодне 
награде, књиге и дипломе, за најбоље дечије ликовне и литерарне радове, а 
предшколци вртића „Ђурђевак“ из Зајечара за све присутне припремали су 
здраве сендвиче са пуно витамина. Манифестацији су присуствовала деца 
предшколског узраста, ученици, родитељи, васпитачи, учитељи и настав-
ници са територије зајечарског и борског округа: Књажевац, Зајечар, Бор, 
Неготин, Кладово, Сокобања. Целокупан програм су пропратили и локални 
масмедији из Зајечара и Бора.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић
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У служби онкологије поново ради акцелератор Гради се бункер за акцелератор

ЗРАЧНА ТЕРАПИЈА 
У ФУНКЦИЈИ

НОВИ АПАРАТ НА 
НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ

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-У Служби онколигије опште болнице у Кладову после застоја од 
55 дана због квара, поново је у функцији линерани акцелератор, апарат за зрачење 
пацијената.

Новац за куповину делова из САД у износу од 3,5 милиона динара обезбеди-
ло је Министарство здравља, а радове су обавили сервисери из фирме “Магна-ме-
дика”.

-Тиме су створени услови за редовно радиотерапијско зрачење. Терапију је 
наставило 15 пацијената који су у моменту квара апарата били на зрачењу казала је 
др Оливера Увалић, шеф радиотерапије у Служби онкологије у Кладову.

На зрачну терапију у Кладово долазе пацијенти из зајечарског, борског и 
дела браничевског округа. Овде се сваког месеца на зрачење прими око 50 бо-
лесника.

- У периоду пре квара апарата пацијенти су редовно примали терапију и 
није било чекања. Због застоја у раду сада се формирала листа чекања од стотинак 
пацијената. Урадићемо све да тај проблем решимо у наредних 30 до 45 дана- додала 
је др Увалић.

Служба за онкологију и радиологију у Кладову ради од 1974. а годишње на 
лечење прими око 600 пацијената. У кругу опште болнице гради се бункер за нови 
најсавремењи апарат за зрачење. Тај пројекат биће реализован захваљујући креди-
ту Светске банке, јер је Кладово један од четири радиотерапијска центра у Србији 
који ће до почетка марта следеће године добити шест нових апарата за зрачење, 
као и пратећу опрему, укупне вредности 18 милиона евра.

 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“.

КЛАДОВО-У дворишту опште болнице у Кладову на површини од 
стотину квадрата гради се бетонски букер у којем ће бити смештен нови 
линеарни акцелератор. Реч је о бетонским радовима на изградњи темеља 
будућег објекта за савремени апарат за зрачење пацијената.

То је један од шест апарата за зрачење који ће у Србији бити у функ-
цији од 1. марта наредне године, прецизирано је уговором. Тај пројекат 
биће реализован захваљујући кредиту Светске банке, јер је Кладово један 
од четири радиотерапијска центра у Србији који ће до краја фебруара 2018. 
године добити шест нових савремених апарата за онколошко зрачење као 
и пратећу опрему, укупне вредности око 18 милиона евра.

 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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Бор: „Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’ (5)

СТАНЧУЛОВИЋ: ЗНАЈУ ЛИ НЕКИ 
ОД ЊИХ ГДЕ ЈЕ СЕЛО ОШТРЕЉ?

БОР-И савети сеоских месних заједница 
су у процесу преласка са једнопартијског на 
вишепартијски политички систем доживели 
одређену трансформацију. Али су проблеми и 
однос са локалним самоуправама надживели 
све те промене. Зато смо, бар ми, проценили да је 
увек потребно направити корак уназад, да би се 
направио искорак ка суштинској улози локалне 
власти као сервиса грађана, и проблеми остали 
иза нас, а не наши вечити сапутници. На примеру 
наших питања и одговора председника савета 
три борске сеоске месне заједнице од пре пар 
година, закључите сами колико смо напредовали.

Прво: Како функционише савет ваше мес-
не заједнице? Друго: Како оцењујете сарадњу са 
локалном самоуправом? Истакнуто: Шта је, по 
вама, важно да се истакне?

Јова Флорић, председник Савета месне 
заједнице Горњане, 

05. 08. 2014.

Прво: ‘’Савет има 13 чланова и нема баш 
великог јединства међу нама. Углавном, преов-
лађују лични интереси. Ако је некоме у интересу 
да се нешто уради за реон у коме живи, онда он 
и подржи такву одлуку.’’

Друго: ‘’Имали смо одувек солидну са-
радњу, али нам никад није одвојено довољно 
новца из општинског буџета. Ова средства, око 
2,7 милиона динара, која имамо на рачуну су 

остала из донације коју смо добили за санацију 
крова Дома културе. Прошле године су нам ски-
нули ребалансом пет милиона са рачуна за из-
градњу каптажног резервоара на изворишту, 
зато што није било пара за тај пројекат, па је тај 
новац преусмерен на рачун„Топлане’’. Остало нам 
је 1,2 милиона динара за пројекат водовода. Али 
ту је проблем са имовинско-правним односима.’’

Истакнуто: ‘’Горњане има око 14 већих и 
мањих путева, али је инфраструктура никаква. 
Имамо око 50 километара некатегорисаних пу-
тева, а ризла коју смо добили није довољна за 
њихово препокривање. Почели смо нешто сада 
да радимо, али сваке године добијамо асфалт 
за 500 или 600 метара пута до Рудне Главе. Без 
те саобраћајнице за нас нема перспективе. Као 
што сте и приметили, ни пут према Бору није у 
добром стању.’’

Драгослав Станчуловић, председник Савета 
месне заједнице Оштрељ, 24. 12. 2013.

Друго: ‘’Наша сарадња са локалном само-
управом је никаква. Највећи проблем имамо са 
јавним набавкама. Секретар нам долази овде два 
пута недељно и кад он није ту, нама су руке ве-
зане. Морао сам да купим књигу о јавним набав-
кама, али нам ни то није помогло, јер процедура 
захтева ангажовање неког стручног лица. Због 
тога нам увек из Општине враћају назад докумен-
тацију на дораду, јер увек нешто фали. Стално се 

дописујемо, па смо принуђени да се сналазимо и 
ангажујемо људе који се у то разумеју. И сам сам 
био радник Општинске управе у Бору, када је она 
радила са свега 120 запослених. Сада их има дуп-
ло више, имају компјутере, мобилне телефоне, ау-
томобиле, али је комуникација никаква. Знају ли 
неки од њих, уопште, где је село Оштрељ?’’

Истакнуто: ‘’Село Оштрељ има данас 180 
домаћинстава, односно око 600 становника, у 
односу на 1984. годину када је имало хиљаду 
становника. Доласком јаловишта на територију 
Оштреља, смањено је све. Само десетак наших 
мештана живи у иностранству, јер смо сви везани 
за рудник. Иначе, у нашем селу живе и стари и 
млади људе. Међутим, млади који су старији од 20 
година немају посла. У принципу, имамо око 180 
пензионера, од којих њих 30 има пољопривред-
ну пензију. Такође, некада смо у РТБ имали 200 
запослених радника, а сада немамо више од 30. 
Пуно је младих који траже посао.’’

Југослав Ђорђевић, председник Савета 
месне заједнице Брестовац , 24. 09. 2013.

Прво: ‘’МЗ Брестовац има 11 чланова 
Савета и нема ниједног одборника у локалном 
парламенту. Одлуке се углавном доносе консен-
зусом, што значи да немамо неких већих преви-
рања и да се ради у интересу села. Ја сам у Савету 
од 2011. године. Тада сам био члан Општинског 
већа, и били смо у могућности да утичемо на неке 
одлуке локалних власти које се тичу Брестовца, 
али сада више не. Што се тиче сарадње са оста-
лим сеоским месним заједницама, она је солидна, 
али би могла да буде и боља. Мишљења сам да су 
на челу неких месних заједница људи који нису 
компетентни за обављање те функције.’’

Друго: ‘’Што се тиче сарадње са локал-
ном самоуправом, могу да похвалим Одељење 
за финансије, које води књиговодство месних 
заједница. Те три жене обављају посао за укуп-
но 23 месне заједнице. На основу искуства и са 
осталим одељењима, око 50 одсто запослених у 
локалној самоуправи зна да ради свој посао и до-
бро га обављају, док се остали ‘’шлепају’’ на њихов 
рачун и примају плату. Сарадња са јавним пре-
дузећима је коректна. Са ЈКП ‘’3.октобар’’добро 
сарађујемо. Добијамо ризлу, механизацију и све 
остало што је потребно. Што се тиче Дирекције за 
изградњу Бора, замерка је што не шаљу одговоре 
у писаној форми, без обзира да ли су потврдни 
или негативни.’’ 

Обрада: ‘’Тимочке’’, 
пројектни тим; 

текст и фото: архива ‘’Борски проблем’’
Пројекат: ‘’Савети сеоских месних заједница између 

грађана и локалне самоуправе’’, 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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НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА 
ГИМНАЗИЈУ И МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИ

Борски oкруг: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (16)

“Текијанка” даривала кориснике Геронтолошког центра у Књажевцу

БОРСКИ ОКРУГ-Анкету: Kоју средњу школу желите да упи-
шете, свршене осмаке у Бору питали смо у више наврата. Ово је 
мали узорак из 2012. године, па се из њега не може видети да је 
избор средње школе у великој мери везан и за социјални статус 
породице. Оно што је остало непромењено је и дефицит обра-
зовних профила за женску популацију у целом Борском округу. 
Ево текста анкете:

Пред ученицима осмих разреда је тежак и озбиљан по-
сао. Завршавају основно образовање, усаглашавају сопствене и 
жеље родитеља, сагледавају успехе сваке године, разматрају мо-
гућност запошљавања и припремају се за упис у жељену средњу 
школу. Редакција борског недељника „Проблем“ је разговарала 
са осмацима у ОШ „3. октобар“ у намери да сазнамо јесу ли већ 
одлучили коју ће средњу школу уписати.

Александар Штрбац: Још увек се двоумим да ли да упи-
шем Гимназију или Економско-трговинску школу. Од свих пред-
мета највише волим историју и физичко. Уколико се одлучим за 
Гимназију, сигурно ћу уписати друштвени смер. Сматрам да за то 
имам највише склоности и интересовања.

Миљана Николић: Уписаћу Медицинску школу у Зајечару, 
највероватније одсек фармацеутски техничар. То сам недавно 
одлучила. Ранијих година ме је више интересовала уметност, по-
хађала сам часове балета шест година. Родитељи се у потпуности 
слажу са мојом одлуком. 

Милица Стевановић: Заинтересована сам за Гимназију, 
природно- математички смер. Хтела сам да упишем медицин-
ску школу али сам се предомислила. Обожавам математику, а 
гимназија ми пружа широке могућности и моћи ћу било шта да 
студирам када завршим средњу школу.

Марија Павлов: Милсим да је гимназија, природно - ма-
тематички смер прави избор, с обзиром да се још увек нисам 
определила за факултет на коме ћу наставити школовање. Мо-
жда упишем медицински факултет, који не бих могла да упишем 
уколико сада одаберем економско-трговинску школу. Завршен 
факултет је у данашње време велика ствар, будући да тешко не-
где можемо наћи посао са завршеном средњом школом.

Сања Микић: Типујем на Медицинску школу у Зајечару. 
То сам одувек волела. Родитељи су сагласни са мојом одлуком 
јер знају колико волим то занимање, а свакако ћу касније ићи и 
на медицински факултет. Надам се да ћу уписати жељену школу.

Марија Маринковић: Одлучила сам се за гимназију, при-
родно математички смер. Желела сам да упишем Рачунарску 
гимназију у Нишу или Београду, али сам се касније, у договору 
са родитељима, ипак одлучила за Гимназију „Бора Станковић“ 
у Бору. Још увек нисам сигурна шта би касније студирала, за то 
има времена.

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим; 
фото и текст : архива ’’Борског проблема’’

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ , суфинансиран је 
из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства.

КЊАЖЕВАЦ-Књажевачки Геронтолошки центар посетиле су представнице 
трговинског ланца “Текијанка”. Била је то прилика да корисницима услуга центра 
уруче пригодне поклоне, али и да најаве скори почетак рада “Текијанке” у Књажевцу. 

Постало је уобичајено да када “Текијанка” долази у нови град њени представ-
ници најпре обиђу више установа и институција и упознају се са својим будућим 
пословним сарадницима. Представнице овог трговинског ланца јуче су посетиле 
Геронтолошки центар и корисницима услуга те установе уручиле пригодне поклоне, 
а том приликом представљен је и Текијанкин лојалити програм – картице Tcard и 
сениор Tcard.

Према најавама, продавница Текијанке у Књажевцу требало би да почне са 
радом за неколико дана, почетком новембра месеца. 

 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.”

Александар Штрбац Марија Павлов

Сања Микић

Марија Маринковић

Миљана Николић

Милица Стевановић


