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БУДУЋНОСТ ЈЕ У ДОБРИМ ПРОЈЕКТИМА
Захваљујући унапред при-

премљеним пројекатима из прио-
ритетних области за град, Књаже-
вац нема већих инфраструктурних 
проблема, не постоји ниједна улица 
на територији књажевачке општи-
не која није асфалтирана, цео град 
је прикључен на канализациону 
мрежу, водоснабдевање је уредно, 
признање на овогодишњем Ново-
садском сајаму за лидера у агробиз-
нису, је све оно на шта општина Кња-
жевац може бити поносна, нагласио 
је у интервјуу за недељник Тимочке 
Милан Ђокић, председник општине 
Књажевац.

Шта је реализовано у 2017. 
години?

Скоро смо на крају 2017. го-
дине и са задовољством могу да 
кажем, да је све оно што смо пла-
нирали крајем прошле и на почетку 
ове године, и урађено. Велики део 
послова везаних за инфраструк-
туру је завршен или су радови у 
завршној фази, као и активности 
везане за локални економски раз-
вој на територији наше општине од 
пољопривреде, до отварања малих 
и средњих предузећа. Када се узме 
проценат реализације и извршења 
планираних активности, слободно 
могу да кажем да је једна од бољих 
у последњих двадесет година. Је-
дан од значајнијих пројеката којим 
се Општина Књажевац бави дуги 
низ година је уређење интегри-
саног градског језгра. То треба да 
буде атрибут за потврду епитета 
најлепше вароши у Србији, као и по-
тенцијал који ће допринети развоју 
туризма. Ове године настављамо ту 
активност: уређењем кеја „Вељка 
Влаховића”, реконструкцијом кеја 
„Димитрија Туцовића”, који се нала-
зе у самом центру града. За наредну 
годину у плану је наставак уређења 
расвете у Спомен парку, уређење 
корита Тимока и са изградњом новог 
дрвеног моста код Дома културе, за 
који је управо расписан конкурс за 
идејно решење. Наравно да смо све 
радили у складу са финансијским 
могућностима, поштујући традицију 
и материјале кој су карактерисали 
књажевачку чаршију и занатлијско 
сокаче града. Такође смо одрадили 
реконструкцију водоводне мреже и 
путне инфраструктуре.

Шта је све у плану када је 
реч о развоју туризма?

Ових дана завршавамо проје-
кат изградње још једног крака водо-
водне мреже на Јабучком равништу, 
вредности близу 40 милиона дина-
ра који реализујемо уз подршку 
Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација. То је само још 
један од инвестиционих циклуса на 

Старој планини, јер је ово место, не 
само бисер и потенцијал општине 
Књажевац, већ и целе Србије. Са 
поносом могу да истакнем да је ове 
године одрађено више него икада 
саобраћајница према Старој плани-
ни, тако да се до ње сада стиже мно-
го брже и удобније, што и јесте био 
циљ. Знатно већим бројем гостију 
Стара планина је оправдала епитет 
туристичког бисера. Дешавало се 
да током августа месеца нема сло-
бодних соба ни у хотелима ни у пан-
сионима у потпланинским селима. 
Оно што је сигурно и што ме веома 
радује је то, да се живот враћа у по-
тпланинска села и на Стару плани-
ну. У некада напуштеним дедовским 
кућама, долазе деца и унуци који от-
варају: пансионе, конаке, апартмане 
и куће за одмор у којима примају 
туристе и, надам се, да ће и произ-

водња хране и осталих потрепшти-
на за туристичку индустрију, да се 
развија још интензивније.

Поред туризма ради се и 
на развој малих и средњих пре-
дузећа?

Можемо се похвалити до-
ласком Проџетија, који са три фа-
брике већ успешно послује у Ср-
бији, а који се бави производњом 
обуће за најпознатије италијанске 
брендове. Очекујемо да ће следеће 
године започети изградњу фабрике 
и испоштовати рок од 24 месеца, 
колико је предвиђено уговором, 
за завршетак тог објекта. Турска 
фабрика текстила Denim Trade је за-
купила у Књажевцу и Минићеву по 
један производни објекат. Румунска 
компанија Артиспорт, која се бави 
производњом спортске опреме, је 
закупила халу у којој ради 30 до 40 
радника. Чињеница је да је Књаже-
вац некад био велики индустријски 
центар, близу 16 000 Књажевчана је 
радило у тим фирмама. Данас нити 

више има тих људи, нити има тих 
фабрика, али ако погледамо да Џер-
вин, који је био под катанцима, данас 
поново ради, Џерси који је купљен 
из стечаја такође послује, само што 
се неће бавити производњом сира. 
Тамо ниче једна од најмодернијих 
европских фабрика када је у пи-
тању прерада воћа и производња 
готових и полуготових производа 
од воћа. У једној од хала ИМТ-а оче-
кујемо организовање производње 
металне и пластичне галантерије за 
индустрију намештаја.

Унапређење пољопривред-
не производње је такође још је-
дан од стратешких праваца раз-
воја општине?

Велико је задовољство ви-
дети више стотина младих људи на 
скуповима и предавањима о сто-
чарству, пчеларству или воћарству. 

Локална самоуправа инвестира у 
нове обиме пољопривредне про-
изводње и то је допринело да на 
територији наше општине, након 
пет година, има и петоструко више 
засада под воћем, умногостручен је 
број грла оваца, коза и телади, зау-
стављен је тренд уништења сточног 
фонда, подељено је више од 2 000 
кошница у протеклих неколико го-
дина. Уз помоћ општинских субвен-
ција велики број младих суграђана 
се определио за бављење пољо-
привредом. Ове године се за суб-
венционисање садног материјала из 
области воћарства јавило 244 кан-
дидата више него икада. Заједно са 
Министарством пољопривреде око 
15 милиона динара биће уложено и 
за уређење атарских путева.

Да ли грађани могу да уче-
ствују у одабиру инфраструктур-
них пројеката?

Да, наравно. Књажевац је јед-
на од ретких општина у Србији која 
активно спроводи пројекат пар-

тиципативног буџетирања у коме 
грађани, на најдиректнији могући 
начин, на листи од понуђених проје-
ката, изаберу оне за које сматрају да 
су најважнији и које ми уврштавамо 
у буџет за наредну годину. Трудимо 
се да годинама уназад чујемо глас 
својих грађана, уважавамо све њи-
хове потребе, предлоге и сугестије 
које преточимо у активности које ће 
решити проблеме. Приближавамо 
се периоду када се креирају буџети 
за наредну годину и ми сваке годи-
не организујемо јавне расправе, не 
само да би испунили законску фор-
му, већ да кажемо нашим грађанима 
шта ћемо радити у наредној години 
са њиховим новцем. Транспарент-
ност, комуникација и учешће грађа-
на у доношењу важних одлука ко-
ристићемо и у наредном периоду, 
јер тиме власт вршимо у служби 
грађана.

Како спречити депопула-
цију?

Процес демографског праж-
ње ња Источне Србије, који је почео 
одавно се, нажалост, не зауставља. 
Он се одвија у два основна смера 
миграције и смањења стопе ната-
литета. На решењу овог проблема 
се мора системски радити . Општи-
ну Књажевац, као и све општине у 
Тимочкој Крајин, из године у годину 
одликује смањени број становника. 
То је тренутно највећи проблем са 
којим се боримо и низом мера се 
трудимо да пошаљемо поруку мла-
дим родитељима, да као локална 
самоуправа, стојимо иза њи. Једна 
од мера је да незапосленим мајкама, 
за треће дете исплаћујемо 20 000 ди-
нара новчане помоћи на 24 месеца. 
Свако треће дете има бесплатан вр-
тић, бесплатну ескурзију, сви основ-
ци имају бесплатне ужине...

По чему се Књажевац раз-
ликује од других општина у Ти-
мочкој Крајини?

Књажевац је град који јако 
пуно новца улаже у инфраструк-
туру, али не само у радове, већ и у 
припрему планске и пројектно-тех-
ничке документације које су и основ 
за развој инфраструктуре. Врло че-
сто се деси да се појаве средства из 
неког министарства, или из неких 
других извора финансирања, а да 
многе од општина, како у Тимочкој 
Крајини, тако и у читавој у Србији, 
немају спремне пројекте. Ми се 
управо трудимо да предупредимо 
такве ситуације, тако да сваке го-
дине издвајамо значајна средства 
управо за ову намену, тако да имамо 
спремне пројекте који само чекају 
своју реализацију.

 М.М.

Милан Ђокић, председник општине Књажевац за “Тимочке”
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Одржана седница СО Бор

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

СУФИЦИТ 166 МИЛИОНА ДИНАРА

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАњЕ 
ЗА ВОЋАРСТВО

На седници СО Кладово одборничка већина усвојила 
деветомесечну реализацију буџета

НАСТАВЉЕН ТРЕНД 
ДОМАЋИНСКОГ ПОСЛОВАњА

КњАЖЕВАЦ - Одлука о расподели средстава из буџетског фонда за 
развој пољопривреде, намењених овчарству, козарству и воћарству била 
једна од најзначајнијих тема 47. седнице Општинског већа у Књажевцу. 
Већници су се сагласили и са планом зимске службе, као и са текстом 
конкурса за идејно архитектонско – урбанистичко решење пешачког моста 
преко Сврљишког Тимока код Дома културе. 

Најновији конкурс за субвенционисање подизања вишегодишњих 
засада воћа, расписан крајем септембра, изазвао је велико интересовање, 
констатовано је на седници Општинског већа током разговора о расподели 
средстава из буџетског фонда за развој пољопривреде. Због тога ћемо у 
идућој години знатно повећати износ средстава која издвајамо за воћар-
ство, казао је председник општине Милан Ђокић: ‘’Са задовољством могу 
да кажем да се на конкурс за воћарство јавило чак 255 наших суграђана. Не 
само да постоји заинтересованост за овакав вид бављења пољопривредом, 
већ она из године у годину расте. У првом плану били су они који до сада 
нису користили субвенције, а сви они који су испунили услове, уз сачуване 
рачуне о јесењој набавци садног материјала, имаће предност на следећем 
конкурсу у фебруару или марту.’’

Из буџетског фонда за развој пољопривреде биће финансирано и 
четрдесет четворо пољопривредника, који су се определили за гајење 
оваца и коза: ‘’На конлурс за развој овчарства и козарства јавило се педе-
сет троје наших суграђана, четрдесет четворо испуњава услове и њима ће 
бити подељена средства у укупном износу од близу девет милиона динара’’, 
додаје Ђокић. 

Већници су се сагласили и са планом зимске службе, као и са текстом 
конкурса за идејно архитектонско – урбанистичко решење пешачког моста 
преко Сврљишког Тимока код Дома културе.

 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.”

КЛАДОВО- На седници СО Кладово одборници су усвојили Извештај о ре-
ализацији буџета општине Кладово за девет месеци ове године. Буџетски приходи 
износе 428,8 милиона динара и реализовани су са 56 одсто од плана, док су расходи 
368,8 милона динара, односно 45,5 одсто од плана тако да је забележен суфицит од 
60 милиона динара.

-То је још једна потврда да смо успешно наставили тренд домаћинског по-
словања. Општинска каса пуни се по плану, а финасије се троше наменски у складу 
са усвојеним одлукама и планираном динамиком-истакао је Славиша Туфајевић 
председник СО Кладово.

Пред одборницима локалног парламента у граду на Дунаву нашао се и пред-
лог Одлуке о измени и допуни буџета општине Кладово за 2017. Та одлука с разло-
гом је добила подршку већине одборника.

- Повећања на приходној страни општинске касе нема, већ се у оквиру ут-
врђених износа спроводи прерасподела како би се омогућило несматано функци-
онисање корисника буџета до краја године- појаснио је Туфајевић

Чланови локалног парламента усвојили су и предлог Одлуке о усклађивању 
са законским прописима пословање Библиотеке “Центра за културу Кладово“ и 
Туристичке организације општине Кладово. Њихове активности у наредном пе-
риоду одвијаће се у установи Народна библиотека „Кладово”, док ће Туристичка 
организација променити име у Организацију за туризам и културу општине Кладово 
чиме ће преузети већи део делатноисти досадашњег Центра за културу. Одборници 
су усвојили и Годишњи план рада и припремно-предшколски Програм активности 
Предшколске установе “Невен” као и Локални акциони план за унапређење поло-
жаја избеглих, интерно расељених лица, тражиоца азила и миграната за период од 
2017. до 2020. године. Подршку је добио и предлог Одлуке о локалним комуналним 
таксама којом је планирано да се уведе локална такса за заузеће јавних површина 
цевоводима, водним, фекалним и дренажним системима, као и предлог Решења 
о именовању Давида Ђурђевића, досадашњег вршиоца дужности, за директора 
ТОО Кладово. У раду седнице учествовало је 25 од 28 одборника колико их је у 
скупштинским клупама.

 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“.

БОР- Међу најзначајнијим предлозима одлука које су се нашле на 31. сед-
ници Скупштине општине Бор, биле су извештаји о раду јавних предузећа и уста-
нова, кадровске промене у ЈКП „Водовод“ и Туристичкој организацији Бор, као и 
усвајање извештаја о извршењу буџета општине Бор за период јануар-јун 2017. 
године. Досадашњег в. д. директора у ЈКП „Водовод“ Сашу Младеновића, замениће 
Горан Панић, док ће функцију в.д. директора у борској Туристичкој организацији 
уместо Алексндре Стојановић Чулиновић, обављати Мирјана Марић. Одборници 
локалног парламента су у вишечасовном заседању усвојили свих педесет предлога 
одлика, колико се нашло на овонедељној седници СО Бор.

Према речима Данијеле Јовановић, начелнице одељења за буџет и финан-
сије општине Бор, за период јануар-јун 2017. остварен је суфицит од 166 милиона 
динара, док је остварење буџета око 37 одсто.

Буџет општине Бор износи две милијарде и 235 милиона динара. Прилив 

за првих шест месеци износи 833 милиона динара, а највеће повећање прихода 
од 96 милиона динара забележено је у Фонду за заштиту животне средине-каже 
Јовановићка.

Уредбом Владе предвиђено је смањење броја запослених у јавном секто-
ру око десет одсто, тако да су одборници усвојили и одлуку о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017.годину.

Председник општине Бор, Александар Миликић, нагласио је да је доношење 
ове одлуке јако тешко, али исто тако и подсетио да се, анализирајући период од 
пре десет или двадесет година уназад, број радника у многим јавним предузећима 
повећао, док им је обим послова остао исти.

Усвојена је и одлука о праву на бесплатан превоз на градским и приградским 
линијама, по којој ће ученици средњих школа, њих 73 из породица које су корисни-
ци новчане социјалне помоћи, имати бесплатан превоз, док постоји могућност да 
ће се у наредном периоду ова одлука допунити још неким категоријама, као што 
су пензионери.

Још једна од важних одлука, коју су одборници усвојили, је и допуна одлуке 
о социјалној заштити по којој ће се за лица са посебним потребама увести лични 
пратилац и персонални асистент.

На седници је такође усвојен и предлог одлуке о утврђивању просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности, што ће бити основица за утврђи-
вање пореза на имовину за 2018. годину, као и потврђивање мандата одборници 
Јелени Арсић, из Социјалистичке партије Србије, након што је Наташа Јовановић, 
именовањем за в.д. директора у ЈКП “Боговина“, поднела оставку на место одбор-
ника. М.М.
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Компанија Текијанка обележила 27 година рада

ПОРОДИЧНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

КЛАДОВО-Да су запослени један од највећих ресурса поро-
дичне компаније “Текијанка” потврђено је и на пригодној годишњој 
свечаности у хотелу “Ђердап” одржаној поводом 27 година успешног 
рада.

Породична компанија “ Текијанка “ основана је 25. фебруара 
1990. године у Текији рибарском насељу смештеном на обали Ђер-
дапског језера у малој продавници са два радника. Компанија да-
нас располаже са 22 малопродања продајна објекта у пет општина 
Тимочке Крајине у којима дневно око 15.000 потрошача опслужује 
више од 460 запослених.

Да су најбољи уз најбоље сведоче и добитници јубиларних 
награда за верност од 5, 10,15 и 20 година.

- Марљив и предан рад одлика је запослених у компанији у 
коју сам дошао пре 20 година. Реч је о породичној фирми у којој 
сви знају где им је место, а о 467 запослених пословодство брине и 
највредније награђује - истакао је Срђан Болботиновић, добитник 
награде за 20 година рада. Запослени у Текијанким малопродајним 
објектима стално су на услузи купцима и функционишу као један 
тим у којем за нијансу одскачу појединци које за годишња признања 
номинују колеге.

- Вредна сам и ангажована подједнако као моје колеге без њих 
се сигурно не би нашла на пробирљивој листи награђених. Хвала им 
што су ми указали поверење које прија и обавезује- казала је Марина 
Златков, награђена радница.

У Текијанки знају који рецепт треба применити на путу до 
ус пеха, што доприноси да се пословање и мрежа малопродајних 
објеката шири. У то су се уверили и купци у Књажевцу које у објекту 
површине 250 квадрата тридесетак запослених дочекује са осмехом.

- То је објекат у којем смо постигли нове стандарде које ћемо 
да примењујемо у свакој новој радњи и који је најлепши у Текијан-
кином ланцу. До краја године предстоји нам отварање још три мало-
продајна објекта - с поносом истиче Жељко Болботиновић, директор 
компаније “Текијанка” и додаје да запослени у породичној компанији 
у временима тешким успешно одолевају свим изазовима које дикти-
ра тржишна утакмица, јер своје пословање темеље на породичним 
вредностима.

На прагу 28. рођендана Компанија “Текијанка” оставила је неиз-
брисив траг у афирмацији породичног предузетништва и домаћин-
ског односа према купцима.

Запослени рационалним пословањем и сталном бригом о ин-
тересу купаца дају немерљив допринос да породична компанија 
носи епитет водећег трговинског ланца у Источној Србији. Наредна 
2018. година биће пуна изазова, али и година експанзије Текијанке- 
закључио је Болботиновић.

Зато је и разумљиво задовољство власника и запослених који 
су на рођенданској торти угасили 27 свећица. Фото: Текијанка

 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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СНЕГ НЕЋЕ НИКОГА ИЗНЕНАДИТИ
Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Након десет година

У ОСНИЋУ ИЗГРАЂЕНА 
НОВА ЦРКВА

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 
19,5 МИЛИОНА ДИНАРА

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је у уторак заседао Општински штаб за ванредне 
ситуације и анализирао припреме субјеката система заштите и спасавања за насту-
пајући зимски период, а у складу са дописом Одељења за ванредне ситуације у Бору 
закључили, како је то прецизирао Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек, 
да су спроведене све неопходне мере и припремили се за одговорно, ефикасно 
деловање током предстојеће зимске сезоне, односно да ће зимска служба деловати 
ефикасно и у складу са потребама.

Разматрајући припреме за несметани рад и функционисање током пред-
стојећег зимског периода, посебна пажња била је посвећена припремљености Пре-
дузећа за путеве и грађевинско земљиште Мајданпек за деловање у тим условима.

„Предузели смо све мере да предстојећу зимску сезону дочекамо спремно,”- 
рекао је овом приликом Иван Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве Мајданпек: - Тренутно на залихама имамо довољне количине, 80 тона 
соли и 160 кубних метара ризле за посипање, што су довољне количине за потре-
бе Мајданпека и Доњег Милановца за посипање у зимском периоду, а неће бити 
проблема, да ако затреба обезбедимо додатне количине. Када је реч о опреми и 
механизацији, можемо се похвалити да смо ове сезоне опремљенији за још једно 
возило, камион који смо купили уз помоћ локалне самоуправе за чишћење снега 
и набавили хидраулични раоник за њега. Зимско одржавање државних путева I и II 
реда и регионалних путних праваца, то је у надлежности Предузећа за путеве Заје-

БОЉЕВАЦ-Мештани Оснића, следеће године ће сеоску славу, Свету Петку, 
обележити у новој цркви, посвећеној овој светитељки, пошто су ове јесени завр-
шени радови на изградњи објекта. 

Према казивању мештана, ово село први пут у својој дугој историји добија 
цркву, смештену у центру села, а њена градња је почела пре десетак година. 

Оснић је велико село, има око хиљаду две стотине житеља, а изградња цркве 
је веома важна за све вернике, који ће у селу моћи да присуствују служби и литур-
гијама, каже Бане Крачуновић, председник Савета месне заједнице. – У селу имамо 
доста младих и педесетак ђака од првог до осмог разреда, па се из тог разлога 
трудимо да обезбедимо и друге садржаје, како би побољшали услове живота у 
селу. Оно што поседно анимира младе у Оснићу је ангажовање у нашем КУД-у, који 
постоји више од пола века и носи име чика Алексе Николића, познатог дудучара, 
који је и један од првих чланова друштва, додаје Бане. 

Кад је реч о цркви, осим донатора и добротвора, изградњу свих ових година 
финансијски подржава и општина Бољевац, као и Управа за верска питања Србије. 

Радује нас чињеница да Оснић, као једно од највећих села у нашој општини 
добија цркву. Ове јесени смо издвојили милион динара и исто толико је определила 
и Управа за верска питања, како би завршили и спољашње и унутрашње радове на 
објекту, каже Небојша Марјановић, председник бољевачке општине. 

 –У непосредној близини цркве је и фудбалски терен који ћемо такође уреди-
ти, јер ово село има и фудбалски клуб, који постиже веома добре резултате, што нам 
је додатни мотив да подстичемо и спортске активности у селу, истиче Марјановић. 

Оснић је једно од села у бољевачкој општини у коме је отворен покретни 
шалтер Поште Србије, у просторијама Дома културе, што је, с обзиром на удаљеност 
од двадесетак километара од града, изузетно важно за све житеље, а посебно за 
пензионере. У оквиру дома културе опремљена је и сеоска амбуланта. 

 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”.

КЛАДОВО-Радници зајечарског предузећа за путеве “Штрабаг” почели су ра-
дове на реконструкцији дела локалног пута који месну заједницу Велика Каменица 
повезује са државним путем I Б реда Кладово- Неготин. Реч је о деоници дугој 1500 
метара од месног гробља према државној коминукацији, на којој је возачима било 
потребно много вештине и опреза да би стигли до жељеног циља. Инвестицијом 
локалне самоуправе биће елиминсан проблем који је мештанима годинима ства-
рао главобоље.Градилиште су обишли Радисав Чучулановић, председник општине 
Кладово и Саша Николић, општински менаџер и координатор радова.

- Вредност радова на изградњи саобраћајнице широке 4 метра је 19,5 мили-
она динара.Одлучили смо се за ту инвестицију јер су мештани углавном указивали 
да им је то приоритет.На деоници која се рехабилитује гради се и пропуст дужине 
4 метара за прихват бујичних вода тако да се овим радовима решава још један од 
проблема. Наш следећи корак у Великој Каменици биће изградња моста који је 
срушен током катастрофалних поплава које су септембра 2014. године задесиле 
кладовски крај, казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово. Због 
радова на санацији и реконструкцији приступне локалне саобраћајнице према 
Великој Каменици на тој деоници је обустављен је саобраћај, тако да возачи треба 
да користе алтернативни правац Велика Каменица – Подвршка.Рок за завршетак 
после је 45 дана.

 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 току реконструкција дела пута према Великој Каменици

чар, односно Страбага. Ми ћемо међутим, бринути о одржавању пута и Б реда кроз 
Мајданпек и регионалног путног правца Дебели луг – Влаоле. Када је реч о опреми 
и механизацији, располажемо са три камиона са раоницима, једном комбинованом 
машином и посипачима, једним универзалним возилом са раоницима и утоварним 
кашикама, а у Доњем Милановцу имамо универзално возило и трактор. Када је реч 
о локалним путним правцима, дефинисани су приоритети и динамика чишћења. 
Поред тога, расписана је и јавна набавка за булдозер, грејдер и утоваривач које би 
ангажовали у случају потребе.” 

Овом су приликом именоване комисије које ће до краја месеца састави-
ти процене угрожености са аспекта здравствене заштите, обезбеђености храном, 
лековима и залихама сточне хране посебно за удаљена сеоска домаћинства, као 
и угрожености старачких домаћинстава и лица са посебним потребама посебно у 
најудаљенијим деловима општине. Чуло се и да је добра обезбеђеност енергентима 
за грејање у зимском периоду и то тако што залихе мазута за систем даљинског 
грејања у Мајданпеку неће бити испод петодневних, док су други витални субјекти 
углавном већ обезбеђени потребним залихама огревног дрвета за зиму, или је пак у 
току њихово обезбеђење. У сваком случају, проблеми се ни у тој области не очекују.

 И.Ћ.



БРОЈ 2696 КОНКУРС
ОПШТИНА КњАЖЕВАЦ и ЈП ‘’ Предузеће за развој, урбанизам и изградњу, општине Књажевац ‘’ - Књажевац

На основу чланова 55.став 1. Тачка 4. и 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), објављује

Циљ конкурса:
Конкурс се расписује у оквиру активности које 

имају за циљ изградње пешачког моста и визуелно 
уклапање истог у целокупно партерно уређење леве 
и десне стране Сврљишког Тимока.

Циљ овог конкурса је да се изабере најбоље 
идејно решење за изградњу пешачког моста.

Од учесника се очекује савремени приступ 
пројектовању простора који мора пре свега да задо-
воље своју основну функцију.

Опис и захтев у вези конкурса:
Јавни, анонимни, отворени, једностепени 

пројектни конкурс за добијање идејног решења за из-
градњу пешачког моста код Дома културе у Књажевцу.

Према начину и предаји рада конкурс је ано-
нимни.

Идејно решење треба да буде у свему у складу 
са важећим законима, прописима и нормативима за 
ову врсту објекта и конкурсним подлогама.

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтере-
сована физичка и правна лица. 

Конкурсно решење се доставља у две затворене 
коверте (ролне).

У првој коверти (ролни) доставља се конкурс-
ни рад на коме се пише шифра рада. На лицу коверте 
назначити „ Конкурс – Идејно архитектонско – урба-
нистичко решење пешачког моста преко Сврљишког 
Тимока код Дома културе у Књажевцу

У другој коверти написати шифру и ауторе рада.
На лицу коверте назначити „ Конкурс – Идеј-

но архитектонско – урбанистичко решење пешачког 
моста преко Сврљишког Тимока код Дома културе у 
Књажевцу

Радови се достављају на адресу ЈП „Предузеће 
за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, 
Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац.

Радови се могу доставити и лично, до конкур-
сом утврђеног рока, и поштом, с тим што се радови мо-
рају отправити поштом до конкурсом утврђеног рока 
(валидан је поштански печат на коверти).

По обављеном жирирању радова, сви учесници 
конкурса биће писменим путем обавештени о резул-
татима конкурса.

По обављеном жирирању, сви награђени и от-
купљени радови постају власништво расписивача у 
облику у ком су достављени.

Расписивач конкурса задржава право да све на-
грађене и откупљене радове са конкурса употреби за 
даљу разраду и реализацију, као и разраду кроз израду 
техничке документације за материјализацију.

Трошкове предаје конкурсних радова сноси 
учесник конкурса.

 Награде
•	 Наградни фонд у износу од 250.000,00 дин. у 

нето износу распоређује се на следећи начин, 
уколико до утврђеног рока пристигне најмање 
5 радова који одговарају пропозицијама 
конкурса, доделиће се следеће награде у нето 
износу:

•	 Прва награда 120.000,00 дин.(бруто износ)
•	 Друга награда 70.000,00 дин.(бруто износ)
•	 Два откупа по 30.000,00дин. (бруто износ)
•	 Жири задржава право да другачије изврши 

прерасподелу награда, задржавајући 
предвиђени бруто износ наградног фонда.

Жири конкурса:
•	 Др. Микица Видојевић - Председник Савета за 

идејно уређење града, председник жирија
•	 Радомир Вељковић - члан Општинског већа, 

члан жирија
•	 Јасмина Ракочевић - дипл инг. грађ запослена 

у ЈП “Стара Планина”, члан жирија
•	 Ђорђе Ћирковић - дипл инг. грађ запослен у 

Општинској управи Књажевац, члан жирија
•	 Летица Михајловић - дипл инг. грађ запослена у 

ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац, члан жирија

•	 Небојиша Иванковић - дипл инг. грађ запослен у 
ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац, члан жирија

•	  Валентина Ђорђевић - дипл инг. арх запослена 
у “Биро Цветковић”, доо Књажевац, члан жирија.

Вредновање конкурсних радова-критеријуми
Жири ће вредновати конкурсне радове према 

следећим оквирним критеријумима:
•	 Естетичност-оригиналност идејног решења, 

архитектонско-просторни концепт и елементи 
обликовања габарита моста, квалитет везе 
са окружењем (уклапање силуете моста у 
целокупну амбијенталну целину)

•	 Конструкција-рационалност предложене 
конструкције моста, као и квалитет 
употребљеног материјала. Рационалност и 
економичност решења у целини (по питању 
извођења, као и одржавања моста).

•	 Приступачност-безбедност и функционалност 
решења површина за пешачки саобраћај, као 
и обезбеђивање максималне приступачности 
за све потенцијалне кориснике у складу са 
“Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката за несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица” (“Службени гласник РС”, бр.22/15).

Садржај конкурсног рада
Учесници су обавезни да у оквиру конкурса до-

ставе следећу документацију:
Графички део:

•	 Ситуација са приказом просторног концепта 
решења моста, са уклапањем у окружење, 
диспозицијом приступних путева моста, са 
нивелацијом и висинском представом;

•	 Основе темеља моста (1:50);
•	 Основе моста са решењем одводњавања 

објекта, као и решењем јавног и декоративног 
осветљења (1:500);

•	 Подужни пресек (1:500);
•	 Карактеристичне попречне профиле на најмање 

четри позиције за мост. Уколико се предлаже 
мостовска конструкција за чије сагледавање је 
потребно више карактеристичних попречних 
пресека, дати онолики број попречних пресека 
колико је потребно (1:50);

•	 Подужни изглед моста (1:500);
•	 Попречни изглед моста (1:50);
•	 Тродимензионална визуелизација 

(аксонометрија, 3D модел).
•	 Текстуални део:
•	 Технички опис и то: образложење конструкције 

прилаза и моста, образложење урбанистичке, 
архитектонске, обликовне и амбијенталне 
концепције конструкција, опис техничких 
карактеристика и параметара објеката, опис 
фундирања објеката, опис нивелете моста 
и уклапање у приступне делове постојећих 
прилаза, опис начина одводњавања, 
начин организације јавног и декоративног 
осветљења, опис решења елемената опреме 
моста.

•	 Изјава учесника на колику оквирну вредност 
са ПДВ-ом, у складу са идејним решењем, цени 
израду пројектно-техничке документације.

Опрема конкурсног рада
•	 Графички прилози конкурсног рада треба да 

буду технички обрађени, презентовани на 
материјалу који је погодан за излагање и рад 
жирија.

•	 Сви прилози треба да су формата 70/100цм или 
50/70цм и дигитални запис на ЦД-у (DWG и JPEG 
за фотографије):

•	 Сваки графички прилог мора бити означен 
шифром у горњем десном углу коју чини број 

од шест цифара и редним бројем у доњем 
десном углу.

•	 Шифра се мора налазити и на свим осталим 
прилозима рада. Сви прилози конкурсног 
рада морају се предати у запечаћеном омоту. 
На омоту се налази само шифра.

•	 Уз конкурсни рад се прилажу и две запечаћене 
коверте са шифром у горњем десном углу: 
једна са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ” и 
друга са назнаком “АУТОР” са именом аутора 
(ауторског тима), адресом, процентуалном 
расподелом средстава од награде ако има више 
од једног аутора и сагласност да се ауторство 
може објавити приликом евентуалне изложбе 
конкурсних радова.

Документација која се даје учесницима
•	 Текстуални део 
•	 распис и пропозиције конкурса 
•	 конкурсни програм
•	 хидролошки подаци о вредностима протока 

воде
•	 Графички део
•	 геодетска подлога -копија плана са локацијом 

моста
•	 ситуација пешачког моста на Сврљишком 

Тимоку
•	 попречни профили регулисаног корита 

Сврљишког Тимока на локацији пешачког 
моста

•	 фотографије.

Рокови
Конкурс траје 30 дана од објављивања у сред-

ствима информисања 
Рок за предају радова је 30 данау просторија-

ма ЈП ‘’Предузеће за развој,  урбанизам и из-
градњу, општине Књажевац’’ Кеј Димитрија Туцовића 
30  Књажевац, а најкасније до 18.12.2017.

Радови послати поштом морају стићи на наве-
дену адресу најкасније до горе дефинисаног рока.

Радови који стигну после овог рока неће бити 
разматрани.

Рад жирија на прегледу и оцењивању радова 
ће бити завршен у року од 7  дана. 

Учесници могу постављати питања за додатне 
информације на телефон  019/731-015 и 019/731-533. 

Завршне одредбе
Жири неће разматрати радове који одступају 

од условљене пропозиције конкурса, непотпуне радо-
ве (који не садрже све прилоге), као и неблаговремено 
достављене радове.

У случају спора у вези са овим Конкурсом над-
лежна је Арбитражна комисија Расписивача, а у другом 
степену надлежан је Суд части Инжењерске коморе 
Србије.

Конкурсни програм
Идејно архитектонско – урбанистичко решење 

пешачког моста преко Сврљишког Тимока код Дома 
културе у Књажевцу

Мост је намењен пешачком саобраћају и има за 
циљ да премости реку Сврљишки Тимок, који протиче 
кроз Књажевац.

Локација моста је одређена (КП бр.1626 КО 
Књажевац) и повезује улицу Стевана Мокрањца и 
плато Дома културе. У постојећем стању на третираној 
локацији се налази дрвени пешачки мост који се 
конструктивно и естетски не уклапа у амбијенталну 
целину реконструисаног платоа.

Сврљишки Тимок је на овом потезу регулисан. 
Обалоутврдни зидови су скоро вертикални и 
обложени.

Распон моста је 25,00м, потребан отвор моста 
је 23,70м, а ширина пешачке стазе моста односно 
ширина од једне до друге ограде износи мин 3,00м.

К О Н К У Р С
за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста преко Сврљишког Тимока код Дома културе у Књажевцу
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У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА 
ЉУДИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДОГАЂАЈ
Обележена слава Завода за јавно здравље ‘’Тимок’’, Зајечар

ЗАЈЕЧАР - Завод за јавно здрав-
ље „Тимок” већ 24-ту годину заредом 
обележава славу Свети Kозма и Дамјан, 
посвећену здравственој професији. По 
предању, Свети Kозма и Дамјан су били 
врачеви (лекари), бесребреници и чу-
дотворци. Од Господа су добили дар за 
исцељење разних болести, али и запо-
вест која гласи: „Забадава сте добили, 
забадава и дајте”, те у народу добише 
име „бесребреници“.

Завод годинама уназад, тачније 
од 2011. године са новим менаџментом, 
изграђује нову политику куће, полити-
ку савременог концепта пословања, на 
бази европских принципа и стандарда. 

Принцип рада Завода заснован је на ква-
литету услуга и задовољству корисника, 
уз прилагођавање захтевима окружења.

‘’У годинама иза нас, предано 
смо радили на унапређењу дијагностич-
ких метода, осавремењавању опреме 
и кадрова, а на едукацији кадрова на-
стављамо перманентно да радимо. Да 
бисмо испунили европске стандарде 
и услуге нашим корисницима подигли 
на виши ниво, морамо посебну пажњу 
обратити на квалитет кадрова и њихово 
континуирано усавршавање“, изјавила 
је Слађана Ристић, директорка Завода.

‘’Планови у наредном периоду 
су да и даље радимо на остварењу наше 

трајне мисије и визије да нам здравље 
људи и заштита животне средине буду 
на првом месту, као основни принципи 
стратегије јавног здравља на територији 
Зајечарског и Борског округа.“

Директорка je, у своје име и у 
име свих запослених, захвалила свим 
гостима славе: представницима мини-
старстава, Коморе здравствених уста-
нова Србије, Филијала РФЗО за Борски 
и Зајечарски округ, представницима 
управних округа, локалних самоупра-
ва, школских и предшколских установа, 
здравствених и социјалних установа и 

свим пословним партнерима и прија-
тељима са региона.

У духу православља, слава је 
прилика да окупимо и угостимо све 
пословне пријатеље и сараднике са 

којима током читаве године спроводи-
мо заједничке активности на очувању и 
унапређењу јавног здравља. 

Након обављања црквено-слав-
ског обреда и сечења славског колача, 
у присуству многобројних гостију изве-
ден је и пригодан културно-уметнички 
програм.

 Б.П.

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

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

У прелепом амбијенту нетакнуте природе, Специјална болница за 
рехабилитацију „Гамзиград“ је за све своје кориснике услуга као и за по-
сетиоце Гамзиградске Бање, направила Стазу здравља. Стаза здравља се 
простире од саме болнице, поред реке Црни Тимок, једним делом кроз 
борову шуму и викенд насеље, тако да пацијенти и посетиоци могу да про-
шетају, одморе и искористе чист ваздух и природу у терапијске сврхе и за 
рекреацију. Стаза здравља је дужине 1340 метара и просечно је потребно 
25 минута за прелазак целе стазе.

Стазом здравља Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ 
проширује своју понуду и омогућава својим корисницима услуга додатне 
садржаје у самој Гамзиградској Бањи.
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Промоција спорта у Сокобањи

„ПРОБАЈ И ТИ”

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br. 
115/2005 od 27.12.2005. godine) Eurobank a.d., Vuka Karadžića br. 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU 
PRODAJU NEPOKRETNOSTI

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

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 12.600,00 u dinarskoj 
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 600 u dinarskoj protivvrednosti po 
srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 14.12.2017. godine u 13,00h.
* * *

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu 
depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., 
najkasnije do 11.12.2017. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da 
dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati 
depozita najkasnije do 12.12.2017. godine.

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

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

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

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

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

011/206-5803, 011/302-7559, 011/206-5836, 064/885-3275, 
064/885-3919, 069/885-3561 ili na e-mail adresu: prodaja@eurobank.rs

СОКОБАњА-Спортска манифестација “Пробај и ти” одржана је 
у уторак у сокобањској хали спортова. Организатор манифестације 
је Спортски савез општине Сокобања уз подршку локалне самоупра-
ве и многобројних организација за младе, а под покровитељством 
Министарства омладине и спорта Републике Србије. Циљ манифе-
стације је промоција спорта и здравих стилова живота код младих 
људи. Сокобањска спортска хала је била подељена на десет цели-
на у оквиру којих су спортски клубови, који делују на теритиорији 
општине Сокобања, представили десет спортова који су заступљени 

ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

МАЈДАНПЕК- Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек у 
групи је од 15 здравствених установа у Србији којима је, захваљујући 
средствима Министарства правде Владе Републике Србије од опор-
тунитета, возни пар појачан. Возило “Dacia lodgy” са седам седишта 
купљено од пара уплаћених у државни буџет на основу примене 
института опортунитета, односно одлагања кривичног гоњења уз 
обавезу окривљеног да одређени новчани износ уплати у буџет, а 
изузетно пуно значиће како пацијентима тако и овој здравственој 
установи, док ће Републичком фонду здравственог осигурања до-
нети одређене уштеде.

„Ово возило значиће пуно и нама као установи будући да ћемо 
превоз пацијената на хемио и радио, односно зрачну терапију до 
Кладова, Београда и Ниша моћи да организујемо ангажујући једно 
возило и једног возача, уместо два како смо до недавно то морали да 
чинимо,“- каже Бети Јанковић, помоћник директора Дома здравља 
„Др Верољуб Цакић“ наглашавајући да ће осим њихове установе 
уштеду имати РФЗО, а са новим возилом пацијенти моћи да рачунају 
на квалитетну услугу: - Нама остаје обавеза да за све те пацијенте 
терапију закажемо и тако организујемо да пацијенти се на њу, као и 
превоз, што мање чека.“ 

Институт опортунитета јавна тужилаштва ефикасно примењују, 
па је и ове године, од укупне суме, највећи део новца издвојен за 
здравство. Од 131 милиона, 46 милиона динара је издвојено за на-
бавку санитетских возила која се додељују домовима здравља, кли-
ничким центрима и болницама. Набављено је 15 санитетских возила, 
а теренска возила добили су поред Трговишта и Босилеграда и Дом 
здравља „Др Верољуб Цакић“ у Мајданпеку. И.Ћ.

Захваљујући новцу прикупљеном од опортунитета

у Сокобањи. Сви посетиоци су имали прилику да се опробају у сва-
ком од спортова, тако што би одрадили одређени задатак и добили 
печат. Након што сакупе свих десет печата добијали би одговарајућу 
диплому. 

Председник спортског савеза општине Сокобања Мирослав 
Јаковљевић каже да је ово најбољи начин да деца и млади пронађу 
неки свој скривени таленат у неком од спортова за који нису знали 
да поседују.

-Сокобања нема омладински центар, омладинске раднике као 
ни канцеларију за младе и то је разлог због кога је ова манифеста-
ција организована у нашем месту, додаје Јаковљевић. Посетиоци су 
имали прилику да се опробају у фудбалу, кошарци, одбојци, каратеу, 
тенису, стоном тенису, планинарству, шаху, бицклизму и атлетици.

Манифестацију је отворио Исидор Крстић, председник општи-
не Сокобања.

-Локална самоуправа је са задовољством подржала ову мани-
фестацију и тако ће чинити убудуће. Промоција спорта је један од 
начина да се млади склоне са улице и да се окрену правим вредно-
стима, бављењу спортом и здравим навикама, истиче Крстић.

 М.Б.
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАњЕ: НЕНАДЛЕЖНОСТ, 
НАДЛЕЖНОСТ И ПИТАњА БЕЗ ОДГОВОРА

БОРСКИ ОКРУГ - У протеклих 5-6 година већи број борских 
основаца оде на даље школовање ван територије наше општине, 
него што у њу на школовање дође. До пре пар година, 30-40 деце 
је одлазило и уписивало средње школе у другим срединама, али се 
та бројка постепено смањивала. Један део свршених основаца са 
територије Тимочке Крајине, претежно из Сокобање и Мајданпека, 
долази и уписује средње школе у Бору. Број ученика који средње 
образовање настављају ван Бора, и оних који у Бор долазе, се по-
степено изједначавао, да би у текућој школској години дошло до 
преваге, односно 58 ученика је дошло, а 46 је отишло из Бора, каже 
за ‘’Тимочке’’ Радиша Петковић, координатор рада основног обра-
зовања у Бору.

-Тренд одласка на школовање у другим градовима борских 
основаца траје деценијама. Најчешће уписују Медицинску школу у 
Зајечару, а ранијих година је интересантна била Шумарска школа у 
Краљеву и ПТТ средња школа у Београду, али се тај тренд смањио, на 
шта су вероватно утицале финансијске могућности. Још увек постоји 
велико интересовање за упис у Пољопривредну школу у Неготину, 
која, поред Медицинске школе у Зајечару, дефинитивно, одвлачи 
највећи број деце из Бора-каже Петковић.

По његовим речима, генерално гледано, смањује се број свр-
шених основаца који одлазе на школовање ван Бора: због смањења 
броја деце, из економских разлога... За медицинску школу и гимна-
зију се опредељују најбољи ученици, а највећи број дечака, невезано 

за успех, се опредељују за машинску школу.
-Као директор борске ОШ ‘’Бранко Радичевић’’, могу да кажем 

да ми годинама уназад радимо анкетирање деце и пружамо савете 
родитељима. Одговорно могу да кажем да не постоји задовољство 
оним што надлежно министарство дозвољава као профил средњег 
образовања у Бору. Ни изблиза ми у Бору немамо све профиле који 
данашњу децу интересују. Примера ради, министрство не дозвољава 
да се у Бору отвори медицинска школа, иако је интересовање вели-
ко, јер таква школа постоји у Зајечару. Сматрам да је министарство 
јако круто када су у питању нови образовни профили, а чињеница 
је да интересовање деце за неке постојеће профиле јењава, на шта 
треба додати да се између два пописа - па све до данас, буквално, 
преполовио укупан број деце - сматра Петковић.

Као дугогодишњи координатор основног образовања у Бору, 
Петковић истиче да постоје наговештаји позитивних промена, да 
постоји подршка локалне самоуправе, али и да се све више ради 
на томе да се у сарадњи са великим компанијама профилишу обра-
зовни кадрови који су по мери тржишта рада. У овом тренутку, каже 
Петковић, ни изблиза немамо прецизне податке шта од образовних 
профила треба нашој привреди.

-Улога образовног система је да школује младе за будуће за-
нимања, за рад у разним профилима од интереса за друштво у це-
лини, а не за биро рада. Сви видимо да држава промовише дуално 
образовање, и то је добро, али чини ми се да нисмо добро сагледали 
све аспекте: од постојећег економског стања, демографског, стања у 
привреди, до дугорочнијег сагледавања светских и наших трендова. 
У постојећем стању, у недостатку радних места, велики број деце 
се опредељује за даље школовање, и уписује факултете, у нади да 
ће тиме повећати шансе да се у перспективи запосли- закључује 
Петковић.

С једне стране, током рада пројектног тима, уверили смо се 
да постоје многе стратегије реформе школства, од локалног до др-
жавног нивоа-само је све њих прегазило време, али смо се и сами 
уверили у ничим оправдану ‘’крутост’’ оних који на разним нивои-
ма раде, или треба да раде, на сагледавању стања и прикупљању 
информације, како би се одредила правилна стратегија реформе 
образовања -по мери младих и потребе привреде.

Просто је невероватно да се начелник Борског округа, кога 
смо у више наврата, писаним путем и у телефонском разговору, 
контактирали, позове на, наводну, забрану државних органа да нам 
учини доступним били који податак који поседује, а који се тиче ин-
формација о ажурираном стању у образовању. И надлежна особа 
Школске управе за Тимочку Крајину, са седиштем у Зајечару, нас је 
упутила на министарство, а на допис који смо упутили министарству 
никада нисмо добили одговор.

Можда одговор лежи у следећој табели, коју смо креирали 
на бази информација које се налазе на сајту Републичког завода за 
статистику (РЗС).

Да се подсетимо, по попису становништва из 2002. године у 
Борском округу је живело 146.551 становника: Бор- 57.140; Kладово- 
23.613; Мајданпек- 23.703 и Неготин- 43.551 становника.

По попису из 1991. године, Србија је имала 7.595.636 становни-
ка. По процени из јануара 2017. године та бројка је спала на 7.040.272 
становника, што је за 555.364 становника мање. Просечан број живо-
рођене деце у Србији, по најновијим подацима, на 1.000 становника 
је 9,2, а умрлих 14,3 одсто. У Београду се, по истој методологији ра-
чунања, роди 10,7, а умре 12,4 становника. У Борском округу је стопа 
рађања 7,1, а стопа морталитета 18,3 одсто.

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим; извор: РЗС;
фото: архива ‘’Тимочке’’

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.
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ОДБOРНИЦИ ИЗМЕЂУ СВОГ 
СЕЛА И ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ

БОР - Не само савети, између житеља села и локалне самоуправе 
налазе се и одборници из тих средина у Скупштини општине (СО) Бор. 
Одборнике, међутим, не бирају сами мештани села, њих бирају политичке 
странке, па, практично, у највећем броју случаја они странкама и полажу 
рачуне, а не својим комишијама. Да ли то тако треба да буде?

Почетком овог миленијума, СО Бор је одлучила да борј одборника 
смањи са 47 на 35. Па, иако се број становника наше општине перманентно 
смањује, тај ‘’дефицит’’ у броју одборника политичке странке су ‘’преломиле’’ 
преко борских села. Ако смо добро избројали, у СО Бор има свега шест 
одборника са села. Пропорционално броју становника који живе у самом 
граду и у селима, број одборника са села требао би да буде бар дупло већи.

Сека Вануцић(СНС), одборник је из горштачког села Горњане, а Зла-
тан Мејлановић(СНС) један је од два одборника, колико у СО Бор има Злот, 
највеће село борске општине.

Вануцићева каже за  „Тимочке’’, да се надала да ће као одборник, и 
као жена са села, моћи много тога да промени и допринесе.

-Нисам у овом мандату остварила све оно што сам планирала и што 
сам желела. Чини ми се да нисам имала ни подршку самих житеља села, јер 
међу људима постоји завист и нетрпељивост. Горњане има 13 засеока, али 
игром случаја у Савету Месне заједнице Горњане је девет чланова из једног 
засеока. Да ли због општег сиромаштва и немаштине, тек остали људи у 
Горњану имају утисак да савет највише вуче у свој засеок, па се оспорава и 
пут Горњане-Рудна Глава, који пролази баш кроз тај засеок одакле је већина 
чланова савета-каже Вануцићева.

Одборница села Горњане указује и на врло лошу комуникацију и 
сарадњу са Живорадом Петровићeм, недавно смењеним председником 
Општине Бор.

-Мислим да је између нас Горњанаца раскол око тога шта су прио-
ритети у селу. Једни су да приоритет буду путеви, други сеоски водовод, а 
трећи пољопривредна задруга. Мене никада нису као одборника звали да 
присуствујем савету, да се договоримо шта као одборник да заступам у СО. 
Мислим да би са садашњим председником Александром Миликићем могли 
много тога да урадимо за Горњане, јер је он, по мом искусту, комуникатив-
нији и није искључив као његов претходник-каже Вануцићева.

На наше питање: да ли ће се на предстојећим локалним изборима у 
Бору поново кандидовати за одборника каже:

-Уколико би моју кандидатуру подржали и Горњанци, бих. Чини ми се 
да сада постоје бољи услови за одборнички рад. Ако се ја питам, приоритет 
у Горњану је оснивање задруге. Ми морамо на селу да се усрeдсредимо на 
производњу хране, и то еколошки здраве хране. Удруживањем у задругу 
би лакше пласирали своје производе и лакше долазили до новца за већу 
производњу. Али, ако мештани сматрају да имају бољег кандидата за од-
борника, ја ћу то поштовати, јер имам свој посао и функција одборника ми 
лично није потребна-закључује Сека Вануцић.

Златана Мејлановића, одборника напредњака из Злота смо подсети-
ли да је он првобитно био кандидат Демократске странке.

-Јесам ,али су ме из странке искључили, јер су тражили да гласам 
како странка нареди. Како је дошло до тога да је ДС у Бору одлучио да се 
гласа против издвајања новца за неки пројекат у селу Злот, ја сам прекршио 

страначку дисциплину и гласао за моје село. И опет бих тако поступио-каже 
Мејлановић.

Мејлановић истиче да је његова сарадња са саветом ‘’више него до-
бра’’. Договори око капиталних инвестиција у село Злот су редовни и за 
боље уређење села се пред локалном самоуправом, која управља буџетом, 
појављују са јединственим и чврстим ставом.

- Као одборник сам чешће у прилици да комуницирам са председни-
ком Општине и изложим му наше потребе и планове. Могу да кажем да је 
већина онога што смо предложили урађено, али има и онога што није, па 
ћемо наставити да се боримо за то, да највеће село борске општине добије 
комуналну инфраструктуру какву заслужује-каже Мејлановић.

Мејлановић каже, да је свестан да један део одборника свој положај 
користи за личну корист, али да то није његов случај, јер му је јако стало 
да Злот буде боље место за живот и да његово залагање виде и његови 
мештани.

-И поред тога што верује да сам се као одброник здушно борио за 
село Злот, мислим да се на предстојећим локалним изборима нећу канди-
довати за одборника. По мени, месна заједница је основна ћелија локалне 
самоуправе, али она је изгубила сва своја права, изгубила је и елементарну 
имовину, нема никакве изворе прихода, а од ње се очекује да има ауторитет 
пред житељима. У свему зависимо од локалне власти у Бору и за све морамо 
да се натежемо. Држава пропагира децентрализацији, а у овом тренутку је 
све максимално централизовано, па и на нивоу општинске власти. Мислим 
да је функција председника савета месне заједнице или одборника изгуби-
ла смисао. Све зависи од одлука политичких странака које су на власти-ка-
же у једном даху Мејлановић.

 Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
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.

Бор: “Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’(7)


