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НЕОПХОДНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ
Повећање прихода на основу 

накнаде за коришћење минералних 
сировина, реконструкција и обнова 
образовних објеката, су део пози-
тивних ствари које су обележиле 
2017. годину у општини Мајданпек. 
Горући проблеми су и даље дотраја-
ла комунална и путна инфраструк-
тура, као и велика незапосленост. 
Први човек општине Мајданпек, 
Дејан Вагнер, рекао је у интервјуу 
за недељник “Тимочке“ да су очеки-
вања за решавање ових проблема 
усмерена ка државној помоћи, као 
да ће и локална власт уложити на-
поре како би зауставила одлив ста-
новништва.

с обзиром да смо на крају 
године, каква је по Вама била 
2017. година?

-Морам да кажем да сам из-
узетно задовољан реализацијом 
буџетских прихода, што није био 
случај претходних година. Већи, од 
првобитно очекиваног плана, били 
су приходи на основу накнаде за 
коришћење минералних сировина 
што нам је омогућило да спроведе-
мо многе активности у овој години, 
док ће преостали део средстава 
бити пренет за наредну годину. На 
почетку 2018. године нас очекује 
једна од врло битних активности за 
нашу општину, а то је дугогодишњи 
проблем даљинског грејања. Реали-
зација буџета за првих десет месеци 
била је око 720 милиона динара, с 
тим што је у том износу обухваћена 
и сума за санацију средњошколског 
центра, од око 147 милиона дина-
ра државних средстава, наменски 
пренетих општини Мајданпек за 
реализацију поменутог пројекта. 
На основу накнаде за коришћење 
минералних сировина, између 40 и 
60 милиона динара биће пренето у 
наредну годину и процене су да ће 
наредни буџет износити око 750 ми-
лиона динара. У току је и припрема 
ребаланса који очекујемо до краја 
децембра, тако да ћемо тада имати 
прецизније износе.

које су инвестиције обе-
лежиле 2017.годину у општини 
Мајданпек?

-Свакако да је ревитализација 
средњошколског центра била једна 
од најважнијих инвестиција на ни-
воу локалне самоуправе која је ре-
ализована уз помоћ државе. Општи-
на Мајданпек је уложила и значајна 
средства за извођење многобројних 
радова и у основним школама. У ОШ 
„Бранко Перић“ ,у Рудној Глави, за-
мењена је кровна конструкција и са-
нирана фасада, у мајданпечкој ОШ 
„Велимир Маркићевић“ извршена је 
реконструкција дворишта, док је у 

предшколској установи реконстру-
исана топлотна подстаница, као и 
кровна конструкција. Из локалног 
буџета је за ову намену издвојено 
између 15 и 20 милиона динара, 
што сматрам да нису занемарљива 
средства. Опредељење и приоритет 
општине ће бити да и у наредним го-
динама настави са реконструкцијом 
образовних објеката.

који су комунални и инфра-
структурни проблеми?

-Старост и дотрајалост ин-
фраструктуре су последице лошег 
функционисања појединих секто-
ра. На првом месту, “рак рана” наше 
општине је даљинско грејање. По-
ред дотрајалости, главни проблем 
је и коришћење мазута као скупог 
енергената, који је притом и лошег 

квалитета, што негативно утиче на 
екологију. Још 2010.године смо са-
гледали могућност реконструкције 
топлане како би се уместо мазута 
користио пелет, док је 2015.године 
та идеја актуелизована у правцу 
дрвне сечке као финансијски ис-
плативијег енергента, с обзиром да 
је општина Мајданпек богата шу-
мом. Још крајем 2016.године смо 
конкурисали код Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, као 
и многе локалне самоуправе које су 
заинтересоване да уз помоћ држа-
ве изврше реконструкцију система 
за даљинско грејање или изграде 
нове, на биомасу. Средства за која 
смо конкурисали како би рекон-
струисали топлану износе између 

2,5 до 3 милиона евра. Пуцање цеви 
на топловодној мрежи, поготово у 
горњем делу града, је још један од 
проблема са којим се суочава ло-
кална самоуправа. Пројектом смо 
сагледали критичне тачке на мре-
жи и за процењену вредност ових 
радова треба издвојити око 1,2 ми-
лиона евра. Још увек нисмо одлучи-
ли на који начин ћемо решити овај 
проблем, да ли ћемо ући у класичан 
комерцијални кредит или ћемо пар-
цијално решавати део по део.

У плану је, поред решавања 
проблема водоснабдевања и ка-
нализације у града у 2018. години, 
и унапређење сеоских водовода. 
Управљањем већином сеоских во-
довода ће у наредној години пре-
узети јавно предузеће „Водовод” 

и ЈКП „Доњи Милановац”, што је и 
законска обавеза локалне самоу-
праве. Постоје села на територији 
општине Мајданпек која немају 
водоводну мрежу, као што су Ми-
роч, Клокочевац и Црнајка, тако 
да у 2018.години планирамо да из-
нађемо решења ,бар на пројектном 
нивоу, за водоснабдевање ове три 
месне заједнице.

Да ли видите будућност у 
програмима прекограничне са-
радње?

- Општина Мајданпек има 
искуства у пројектима прекогра-
ничне сарадње и свакако да се 
та могућност треба искористити, 
међутим, основни проблем је што 
су ти програми конкурсне природе 

и нема гаранције да ли ће пројекат 
проћи или неће. Ситуацију додатно 
отежава јако велико интересовање 
и конкуренција. Колико ја знам, у 
првом позиву за актуелни циклус 
програма прекограничне сарадње 
са Румунијом за 25 милиона евра, 
конкурисало је 300 пројеката, чија је 
укупна вредност била можда и десет 
пута већа од расположивог износа. 
Наша општина је конкурисала са 
осам пројеката, шест је прошло све 
фазе селекције, док нам је на крају, 
прошао само један пројекат. Зато 
је, по мом мишљењу, ово несигурна 
област у смислу, да се кроз ове про-
граме решавају битни, нарочито, 
инфраструктурни проблеми.

За други позив, који је отво-
рен до марта наредне године, смо 
већ у контакту са потенцијалним 
партнерима из Румуније. Мислим 
да је исувише рано да говоримо о 
конкретним областима, али свакако 
ћемо укључити образовање, култу-
ру, туризам, спорт и здравство.

Наредна година ће бити из-
борна? каква су Ваша очекивања?

-Очигледно је да смо пуно 
тога радили и одрадили у протеклим 
годинама, али сигурно је да је могло 
и много више. Ту првенствено мис-
лим на послове који су у надлежно-
сти локалне самоуправе у области 
комуналне и путне инфраструктуре. 
Морам да нагласим, да смо имали 
јако неповољну финансијску ситуа-
цију све до ове 2017.године, када су 
изостајали приходи од надокнаде за 
коришћење минералних сировина, 
што је скоро једна трећина буџета 
општине. Да смо имали та средства 
на располагању у претходним годи-
нама, сигурно бисмо више урадили. 
Приходе које очекујемо од ове на-
докнаде, ћемо у наредном периоду 
искористити за решавање горућих 
проблема на територији општине 
Мајданпек.

Ваша порука грађанима 
општине Мајданпек?

-Разлога за оптимизам сва-
како има. Када је у питању функ-
ционисање локалне самоуправе, 
постоје сви предуслови да се ква-
литет свакодневног живота у граду 
побољша. Свакако је незапосленост, 
проблем који мучи све општине у 
Тимочкој Крајни , па и мајданпечку, 
где је постојећа привреда достигла 
свој максимум када је у питању ново 
запошљавање. Надамо се да ће ус-
ледити помоћ од стране државе, 
обезбеђивањем неке инвестиције 
која би побољшала овај негативан 
тренд и одлив становништва.

 М.М.

Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек за „тимочке”
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Одржана 18. седница сО књажевац 

ПОДРшкА ОБРАЗОВНИМ устАНОВАМА
кЊАЖЕВАЦ-У Књажевцу је одржана 18. седница Скупштине општи-

не. Пред одборницима били су извештаји о раду и припремљености ос-
новних и средњих школа. Разговарало се и о извршењу буџета у првих 
девет месеци ове године и другим темама, око којих су и власт и опозиција 
били једногласни. Није било сагласности приликом гласања о решењу о 
именовању Милене Милошевић Мицић на функцију директорке Завичај-
ног музеја, против кога се изјаснила већина одборника владајуће Српске 
напредне странке. 

Резултати које су неке од основних и средних школа постигле у про-
теклој години, као и њихова припремљеност за текућу годину, били су једна 
од тема 18. седнице Скупштине општине. Након што су одборници чули и 
похвалили резултате ђака, председник општине Милан Ђокић истакао је да 
они локалну самоуправу обавезују да непрекидно ради на побољшању ма-
теријано – техничких услова за рад образовних установа. Он је наговестио 
нове инвестиције у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања: ‘’Са Канце-
ларијом за јавна улагања договорена је апсолутна финансијска подршка за 
комплетну реконструкцију Књажевачке гимназије, од крова до партерног 
уређења. Иста врста подршке добијена је и за Дом здравља’’, казао је Ђокић. 

О извршењу буџета за првих девет месеци ове године говорила је 
Анкица Марковић, начелница Одељења за буџет. Она је подсетила на три 
ребаланаса и приходе који су се у општинску касу сливали из републике, 
или кроз донације и пројекте. ‘’Са трећим ребалансом имали смо буџет 
вредан милијарду 18 милиона и 700 хиљада динара’’, рекла је Марковић. 

клАДОВО - На 43. седници Општинског већа у Кладову једногласно 
је усвојен предлог одлуке о буџету општине за 2018. којом су приходи пла-
нирани у износу од 888. 426. 922 динара и за око 10 одсто су већи у односу 
на актелни буџет у 2017. години.Буџетски приходи планирани су у износу 
од 857, 6 милиона , док су укупни сопствени приходи корисника буџета 
трансфери и добровољни трансфери од физичких и правних лица, као и 
приходи из донација планирани у износу од око 29 милиона динара. Пла-
нирани буџет је развојни и инвестициони, јер је за ту намену опредељено 
170 милиона динара.

-Планирана је реализација шест капиталних пројеката: израда 
пројектно-техничке документације за реконструкцију градске болнице, 
вредност радова је 7 милиона евра, затим реконструкција градске зелене 
пијаце, санација крова на згради Дома културе, поправка кровова на згра-
дама средњошколског центра и основне школе у Брзој Паланци и изградња 
аквапарка. На расходној страни општинске касе 13 милиона опредељено 
је за завршетак радова на рехабилитацији 1500 метара приступног пута 
који Велику Каменицу повезује са државним путем Кладово- Неготин, али 
и 43 милиона динара са изградњу новог моста у том насељу оштећеног 
у поплавама 2014. године-објаснио је Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово.

На седници Општинског већа усвојен је и Кадровски план којим се 
регулише број запослених у општинској управи у 2018. години, који садржи 
укупно 107 извршилаца. Једногласну подршку већника добио је и нови 
Статут Организације за туризам и културу општине Кладово, као и захтев за 
стамбено збрињавање самохране мајке са двоје малолетне деце из насеље 
Подвршка . Већници су подржали и Предлог Комисије за техничко регули-
сање саобраћаја на више локација у граду у зони школа и дечјих игралишта.

 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“.

МАЈДАНПЕк - Низ питања, почев од другог овогодишњег пре-
крајања општинске касе, па све до програма рада Центра за социјални рад 
за наредну годину и висине финансијске подршке породицама о којима се 
коначна одлука очекује на предстојећем заседању општинског парламента, 
нашао се у понедељак пред члановима Општинског већа у Мајданпеку.

Чланови Општинског већа прихватили су предлог новог усклађи-
вања прихода и расхода буџета на основу десетомесечних резултата без 
посебних примедби. Такође, усвојили су измене Програма пословања 
ЈКП “Доњи Милановац”, а дали и сагласност на Програм рада Центра за 
социјални рад у Мајданпеку базиран на реализацији активности за чије 
спровођење се очекује да из општинске касе буде издвојено 16,5 милио-
на динара. Поред тога усвојен је и Нацрт одлуке о финансијској подршци 
породицама што је област за коју општина Мајданпек опредељује око 20 
милиона динара и не планира да повећа издвајања будући да нове под-
стицаје и финансијску подршку породицама најављују са нивоа државе.

На овој седници усвојен је и предлог Правилника о одобравању и 
финансирању програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта који би трајније и са јасним и благовременим роковником 
требало да одговори потребама у овој области на бази из буџета опредеље-
них средстава. “Зелено светло” чланова Општинског већа добио је и Нацрт 
одлуке о одржавању и спољном изгледу стамбених зграда и начину суфи-
нансирања активности на унапређењу својстава стамбених и пословних 
зграда на територији општине Мајданпек. И.Ћ.

О раду школа, Црвеног крста, изменама комуналних одлука и забра-
ни држања домаћих животиња на територији града, одборници су се изјас-
нили једногласно. Није било сагласности о директору Завичајног музеја, с 
обзиром да је против решења о именовању Милене Милошевић Мицић 
на ту функцију гласала већина одборника општинске скупштине из редова 
владајуће СНС. 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.”

Буџет општине кладово у 2018. години већи за 10 одсто

у ОПштИНскОЈ кАсИ 
888,4 МИлИОНА ДИНАРА у Мајданпеку одржана седница Општинског већа

„ЗЕлЕНО сВЕтлО” ЗА 
РЕБАлАНс БуџЕтА
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D.O.O. BORTRAVEL BOR
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 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
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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 
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RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje
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 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219
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Превенција и ублажавање последица узрокованих људским фактором

ПРЕкОГРАНИЧИ ПРОЈЕкАт 
ВИДИН -ЗАЈЕЧАР

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је одржана конференција за новинаре 
поводом реализације Програма прекограничне сарадње Бугарска 
– Србија 2014.-2020. под називом: “Превенција и ублажавање после-
дица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном 
региону Видин -Зајечар”. Општина Видин је водећи партнер у овом 
пројекту, док је град Зајечар партнер са српске стране.

“Уговор за грантове у оквиру програма Intrreg IPA програма 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-20120. год. са пар-
тнерима Општина Видин и Град Зајечар, потписан је дана 22.11.2016. 
године. Општина Видин у својој улози, као водећи партнер гранд 
уговора од 22.11.2016. године за МА програм Interreg IPA програма 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. год., реализује 
пројекат “Превенција и ублажавање последица катастрофа узро-
кованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар – 
Видин”. Пројекат предвиђа улагања за набавку машина за одлагање 

отпада за потребе Општине Видин и Града Зајечара. Овај пројекат 
доприноси смањењу ризика, као што су суше, поплаве, шумски по-
жари, клизишта и загађења, као и њихово спречавање и побољшање 
административних паритета у дужем временском периоду” – рекла 
је Марина Милић, заменик градоначелника града Зајечара.

Општи циљ пројекта је превенција и ублажавање последица 
од непогода изазваних људским фактором у прекограничном реги-
ону Видин-Зајечар. Трајање уговора је ограничено на 24 месеца, од 
23. 11. 2016. до 22. 11. 2018. године. Укупна вредност овог пројекта 
износи 547.711 евра. Од ИПА фондова добијен је износ од 465.555 
евра. Бугарска страна у пројекту учествује са 46.190 евра, док град 
Зајечар партиципира са 35.966 евра.

“Главни циљ пројекта јесте да се заштити не само град Зајечар 
и град Видин, већ ове целе две регије које су угрожене тренутно 

дивљим депонијама насталим људским фактором. То није само слу-
чај овде, већ у целој Србији и целој Бугарској, због поплава које су 
се десиле у претходних пар година. Наравно, наш главни циљ је да 
оспособимо Град Зајечар да самостално може да чисти те депоније 
и самостално брине о себи. Главни и основни циљ јесте набавка 
четири камиона способних за самостално чишћење и обука људи 
да раде са тим камионима и да раде по европским стандардима за 
очување животне средине. Дакле, наша нека свеопшта идеја је да се 
допринесе развоју Општине у погледу заштите животне средине и 
да се спречи тај глобални феномен о глобалном загревању” – рекао 
је Ненад Томић, члан пројектног тима Града Зајечара.

Главне активности овог пројекта су: Пројект менаџмент, ин-
формисање и маркетинг пројекта; Набавка опреме за Видин и Заје-
чар; Демонстрација чишћења по две депоније у Видину и Зајечару; 
Размена искуства за запослене Града Зајечара у Видину; Обука за 
подизање капацитета у области превенције непогода изазваних људ-
ским фактором која се односи на активности човечанства; Израда 
детаљног истраживања о утицају дивљих депонија у прекогранич-
ном региону на територији Општине Видин и Зајечар.

“Пројекат је подељен у пар активности, а те активности се 
односе на набавку опреме, како за Видин тако и за Зајечар, тако и 
за тренинге и размене искустава и израду студије која би видела 
колики је наш напредак и која би могла да нам отвори неке нове 
путеве у будућности, јер ако се том студијом покаже неки напредак 
у граду Зајечару, нови пројекти ће лакше да пролазе” – наглашено 
је на конференцији за штампу.

Финална вредност пројекта је укупно 547.711,82 евра, а 
трајање пројекта је 24 месеца, односно до 22.11.2018. године.

 А.П.

Ненад томић
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ПРИХОДИ НАлАЖу РЕБАлАНс
Припремљен и други овогодишњи ребаланс општинског буџета

ПРИПРЕМЕ ЗА 
НОВОГОДИшЊИ ВАшАР

ПРЕДстАВЉЕН БуџЕт 
ЗА НАРЕДНу ГОДИНу

Јавна расправа о буџету књажевца за 2018. годину

МАЈДАНПЕк- После јулског, у општини Мајданпек припремљен је и 
други овогодишњи ребаланс општинског буџета, а на бази десетомесечног 
остварења прихода и расхода. Одлука о изменама и допунама одлуке о 
буџету, прошла је без већих примедби обавезну јавну расправу и добила 
сагласност Општинског већа на овонедељној седници, тако да ће се пред 
одборницима Скупштине општине Мајданпек наћи на првој следећој сед-
ници која се очекује до краја децембра.

“ Основни разлози за доношење ове одлуке су остваривање прихо-
да, примања и прилива за период јануар – октобар у мањем износу од пла-
нираног, како укупног, тако и по врстама и усклађивање укупних расхода 
издатака са приходима,”- рекао је Мирослав Тодоровић, шеф Одељења за 
финансије, буџет и трезор општине Мајданпек и објаснио: - Утврђен дефи-
цит у износу од 210,7 милиона динара као и издаци за отплату главнице 
дуга у износу од 700.000 динара ће се надоместити вишком неутрошених 
средстава из претходне године у износу од 211,5 милиона динара”.

Приликом израде Одлуке о буџету за ову годину постојала је наиз-
весност на страни прихода. Крајем прошле године Општина је остварила 
вишак прихода од скоро 216 милиона динара, од чега је већи део средстава 
наменски пренет за реконструкцију средњошколског центра, а осим тога 
РБМ је крајем године измирио све обавезе предвиђене УППР-ом и наставио 
са тим и у овој години, што је значајно повећало ликвидност општине. Зна-

кЊАЖЕВАЦ-И ове године поводом новогодишњих и божићних 
празника на градском тргу у Књажевцу организује се новогодишњи вашар. 
Општина Књажевац је обезбедила бесплатне тезге за све заинтересоване 
излагаче и продавце. Сви заинтересовани излагачи и продавци за резерва-
цију штанда могу да се пријаве у Туристичкој организацији (Књаза Милоша 
37) или на телефон 735-230. Најам штандова је бесплатан.

Новогодишњи вашар трајаће од 15. децембра до 13. јануара.
 Љ.П.

кЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић пред-
ставио је у Друштвеном клубу Дома културе Нацрт буџета за 2018. годину. 
Јавној расправи о најважнијем документу локалне самоуправе присуство-
вали су одборници скупштине општине, директори јавних предузећа и 
установа, представници удружења грађана. 

Створили смо предуслове да 2018. буде година у којој ће бити актив-
ности на свим пољима, казао је председник општине Милан Ђокић пред-
стављајући на јавној расправи нови буџет. Општинска каса биће ‘’тешка’’ 
997 и по милиона динара.

‘’Мислим да смо све оне активности, које смо планирали за 2018. 
овим буџетом успели да финансијски подржимо, да смо створили предусло-
ве да 2018. буде година у којој ће бити пуно инфраструктурних активности, 
културних садржаја, пуно активности у књажевачким школама, подршке 
пољопривреди. Желимо да наставимо и додамо гас на интензитет развоја 
Књажевца,’’ рекао је Ђокић. 

У години на измаку Књажевац је имао значајну подршку државе за 
реализацију неколико развојних пројеката. Успешној сарадњи са Владом 
Србије и министарствима у локалној самоуправи надају се и у наредној 
години: ‘’Стање финансија у Републици Србији се стабилизовало. У репу-
бличком буџету има више средстава за развојне активности. У 2017. доби-
ли смо средства за асфалтирање улица, атарске путеве, саобраћајнице ка 
Старој планини, ненаменска средства, као подршку за реалузацију разних 
пројеката и надам се да ће такве активности још већим интензитетом да се 
дешавају и у 2018. години,’’ каже први човек књажевачке општине. 

Из 2017. године у наредну годину пренешен је пројекат изградње 
азила за псе, који је успорен припремом техничке документацију и регу-
лисањем имовинско – правних односа. Сви остали послови, планирани 
и предвиђени још увек актуелним буџетом, завршени су, или се приводе 
крају, истакао је Ђокић, изразивши очекивања да ће висок степен реали-
зације бити карактеристика и буџета за 2018. годину.

Коначну реч о буџету даће одборници СО Књажевац на седници која 
је заказана за 19. децембар. 

 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.”

чајан пораст бележи накнада за уређење и унапређење животне средине 
која ће премашити износ од 41 милиона динара, што се такође, доводи у 
везу са редовним измирењем обавеза од стране РБМ-а. Пуњење општинске 
касе у овој години се одвија доста добро,предвиђа се да је то око 90 одсто, 
с тим што се прецизнији подаци очекују након 25.децембра када Рудник 
бакра Мајданпек измирује своје обавезе, а чије је учешће у пуњењу општин-
ског буџета значајно и процењује се на око 40 одсто у укупним приходима 
будући да осим по основу зарада запослених у буџет уплаћује накнаду за 
коришћење минералне сировине, еко таксе, па и накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта.

Будући да је и прошле године дошло до значајног прилива баш при 
крају године, не искључује се могућност да се слична ситуација понови и 
ове године кроз приходе из одређених министарстава.

  И.Ћ.
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комисија за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за општину књажевац, на основу 

члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици са децом („сл. лист општине књажевац“, број 10/2011, 20/2013, 
22/2013 , 11/2014, 17/2015), објављује

к О Н к у Р с

I у шкОлскОЈ 2017/2018. ГОДИНИ, ОПштИНА кЊАЖЕВАЦ 
ДОДЕЉуЈЕ НОВЧАНу ПОМОЋ уЧЕНИЦИМА И стуДЕНтИМА, И 

тО:
- талентованим ученицима средњих школа и 
- талентованим студентима првог степена основних академских сту-

дија. 
Новчана помоћ се додељује за највише 45 студената и највише 5 

ученика.
Ученици и студенти који остварују право на ученичку и студентску 

стипендију или кредит код Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, немају право на новчану помоћ по основу овог Конкурса.

Право на новчану помоћ по основу овог Конкурса не могу стећи 
студенти прве године студија.

II ДОДЕлА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ уЧЕНИЦИМА И стуДЕНтИМА
а) услови за доделу новчане помоћи талентованим ученицима 

и студентима
Право на новчану помоћ могу остварити редовни ученици и сту-

денти акредитованих школа и факултета у Републици Србији који имају 
пребивалиште на територији општине Књажевац, односно боравиште за 
избегла и интерно расељена лица, и да су у претходној школској години 
остварили следеће резултате:

 1. Ученици средњих школа који су, поред одличног успеха, у прет-
ходној школској години на званичним републичким такмичењима заузели 
једно од прва три места,

 2. Студенти основних академских студија првог степена који су у 
претходним школским годинама имали просечну оцену најмање 8,00, а 
нису обнављали годину и имају највише два заостала испита из претходне 
године.

 в) Време трајања новчане помоћи
Период давања новчане помоћи талентованим ученицима и студен-

тима траје десет месеци и стиче се по истеку школске године у којој су 
испуњени услови за остваривање овог права, под условима да студент и 
ученик наставе даље школовање.

г) Висина новчане помоћи
Висина месечне новчане помоћи студенту износи 5.000,00 динара, 

односно 2.500,00 динара за ученике.
д) критеријуми за остваривање права и документација која се 

подноси за доделу новчане помоћи ученицима 
Ранг листа кандидата за остваривање права на новчану помоћ за 

ученике утврђује се по основу следећих критеријума:
- успех остварен у претходним школским годинама,
- социо- економски статус породице.
Успех остварен у претходним школским годинама за ученике 

средњих школа исказује се бројем бодова, и то:
- општи успех од V до VIII разреда основне школе, за ученике првог 

разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха 
од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова).

-општи успех из претходно завршеног разреда средње школе, за 
ученике осталих разреда средње школе-исказује се бројем бодова у ви-
сини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 
4,50 до 5,00).

Социо-економски статус породице за ученике исказује се бројем 
бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика 
из периода јануар-јун 2017. године, и то:

до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у 
Републици Србији – 5 бодова,

од 20 до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији – 4 бода,

од 40 до 60% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији – 3 бодова,

од 60 до 80% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији - 2 бода,

од 80 до 100% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији – 1 бод,

преко 100% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 
у привреди у Републици Србији – 0 бодова.

Кандидат – ученик, приликом пријављивања на конкурс, обавезно 
подноси следећа документа:

-Пријаву,
-Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху у претходном 

школовању,
-диплому са званичног републичког такмичења,
-Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за пе-

риод јануар-јун 2017. године (уверење се добија на писарници општине 
Књажевац),

-Фотокопију или очитану личну карту (уколико је са чипом) родитеља 
или старатеља.

ђ) Критеријуми за остваривање права и документација која се под-
носи за доделу новчане помоћи студентима:

 Ранг листа кандидата за остваривање права на новчану помоћ за 
студенте утврђује се по основу следећих критеријума:

1.Успех остварен у претходним школским годинама
2.Социо-економски статус породице
 Успех остварен у претходном школовању за студенте исказује се 

бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студи-
рања (од 8,00 до 10 бодова)

 Социо-економски статус породице за студенте исказује се бројем 
бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика 
из периода јануар-јун 2017. године, и то:

 -до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом 
у Републици Србији – 5 бодова,

 -од 20 до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запос-
леном у Републици Србији – 4 бода,

 -од 40 до 60% просечне зараде без пореза и доприноса по запос-
леном у Републици Србији – 3 бодова,

-од 60 до 80% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији – 2 бода,

 -од 80 до 100% просечне зараде без пореза и доприноса по запо-
сленом у Републици Србији – 1 бод,

 Преко 100% просечне зараде без пореза и доприноса по запосле-
ном у Републици Србији – 0 бодова.

 Кандидат – студент, приликом пријављивања на конкурс, обавезно 
подноси следећа документа:

 -Пријаву,
 -Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године сту-

дија и постигнутом успеху у претходним годинама студија,
 -Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за 

период јануар-јун 2017. године (уверење се добија на писарници општине 
Књажевац),

 -Изјава којом се потврђује да кандидат није у радном односу (изјава 
се даје на писарници општине Књажевац),

 -Фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико је са 
чипом).

III ПОстуПАк кОНкуРсА
 Пријаве са потребном документацијом предају се писарници 

општине Књажевац до 22.12.2017. године.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 Комисија за доделу новчане помоћи размотриће приспеле 

пријаве, извршити бодовање, сачинити ранг листу ученика и ранг 
листу студената који испуњавају услове за остваривање права на 
новчану помоћ. Ранг листе се објављују на огласној табли општине 
Књажевац и званичној интернет презентацији општине Књажевац 
www.knjazevac.rs.

 На основу објављених ранг листа, Председник општине Кња-
жевац доноси решење о додели новчане помоћи ученицима и сту-
дентима. Жалба на Решење о додели новчане помоћи подноси се 
Општинском већу општине Књажевац у року од осам дана од дана 
пријема решења.

 По коначности Решења о додели новчане помоћи, изабрани 
кандидати закључиће уговоре са Председником општине Књажевац, 
којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Број:67-16/2017-02 
Дана 08.12.2017. године

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
 УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

ЗА ДОДЕлу НОВЧАНЕ ПОМОЋИ тАлЕНтОВАНИМ уЧЕНИЦИМА И стуДЕНтИМА ЗА ОПштИНу кЊАЖЕВАЦ ЗА шкОлску 
2017/2018. ГОДИНу
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ЗДРАВИМ стИлОМ ЖИВОтА 
ДО ЗДРАВОГ сРЦА !

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „тИМОк” ЗАЈЕЧАР  / ОГлАс

сПЕЦИЈАлНА БОлНИЦА ЗА 
РЕХАБИлИтАЦИЈу “ГАМЗИГРАД”

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

Природа је подарила Гамзиградској Бањи више изво-
ра термоминералних вода температуре 42°Ц са дубине од 
303м. Захваљујући њима овде је изграђено и већ годинама 
функционише чувено лечилиште Специјална болница за ре-
хабилитацију “Гамзиград”.

 Специјализована је за рехабилитацију обољења пе-
риферних крвних судова (органски поремећаји артеријских 
крвних судова, функционални поремећаји артеријских крв-
них судова, обољења периферних венских крвних судова, 
обољења лимфног система) и вибрациону болест. Такође 
врши општу рехабилитацију (болести везивног ткива, зглоб-
ни и ванзглобни облици реуматизма, ортопедске болести и 
посттрауматска стања, аномалије дечјег узраста, неуролош-
ка обољења).

У Специјалној болници постоје два базена са термоми-
нералном водом. Термоминерална вода се користи у мине-
ралним и галванским кадама и локалним купкама. Примењује 
се електротерапија и магнетотерапија на најсавременијим 
апаратима. Код обољења крвних судова примењују се апа-
рати на принципу промене притиска “Vasculator” и “Vacusac”. 
Фототерапија се обавља ултравиолетним и инрфраруж лам-
пама. Кинези терапија и радна терапија спроводе се у мо-
дерно опремљеним салама. Термо-терапија је заступљена 

парафино терапијом. 
Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља се у две једно-

месне хипербаричне коморе. Хипербарична оксигенација се потврдила 
као моћна карика у превенцији и лечењу обољења периферних крвних 
судова као и општем побољшању здравља, а заступљена је једино у 
Специјалној болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у овом делу Србије.

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

Акутни коронарни синдром представља најтежу, витално угрожа-
вајућу форму коронарне болести која је све чешћи узрок ургентног пријема 
у болницу и изненадне смрти у Србији. Обухвата: инфаркт срца, нестабилну 
ангину пекторис и изненадну срчану смрт. 

Инфаркт срца, нестабилна ангина пекторис и изненадна срчана смрт 
наступају као последица сужавања артерија које исхрањују срце (коро-
нарне артерије) и недовољног снабдевања срчаног мишића кисеоником.

Сваке године у просеку, на територији Тимочког региона, региструје 
се око хиљаду новооболелих особа од акутног коронарног синдрома.

 Фактори ризика који помажу настанку сужавања артерија су број-
ни и треба их отклањати. Најзначајнији су : повишен ниво холестерола и 
триглицерида у крви, висок крвни притисак, дувански дим, дијабетес, гојаз-
ност, физичка неактивност,, прекомеран унос алкохола, психичка напетост. 

Мушкарци су под већим ризиком оболевања од ове групе болести у односу 
на жене.

Најбољи начин превенције и ублажавања напредовања болести 
је умерен, здрав стил живота, правилна исхрана и умерена свакодневна 
физичка активност, посебно се препоручује шетња, вожња бицикла и пли-
вање. Исхрана треба да буде разноврсна, а препоручује се поврће, воће, 
хладноцеђена уља, посна меса и риба, супе од поврћа, док треба избегавати 
масна меса и сухомеснате производе, рафинисана уља, маргарин, млечне 
производе са пуно масноће, као и прекомеран унос алкохола (дозвољена је 
једна чашица ракије од 0,5 дл или једна чаша вина од 2 дл дневно). Препо-

ручује се престанак пушења као и избегавање пасивног пушења. Обавезно 
је редовно узимање терапије у случају дијабетеса и повишеног крвног при-
тиска. Посебну пажњу посветите себи ако знате да је неко из ваше породице 
имао инфаркт срца, ангину пекторис или инфаркт мозга (шлог).

Центар за контролу и превенцију болести
Завод за јавно здравље „тимок“ Зајечар



БРОЈ 2738 ДРуштВО
Општина Бољевац наставља реконструкцију саобраћајница

ПОДРтАЊскО сЕлО РуЈИштЕ 
ДОБИлО НОВИ АсФАлтНИ Пут

БОЉЕВАЦ- Село Рујиште налази се у самом подножју Ртња и 
од Бољевца је удаљено двадесетак километара. Житељи овог пла-
нинског села излазе на регионални правац Бољевац – Сокобања 

 кЊАЖЕВАЦ-Грађани Књажевца су до шестог децембра гла-
сали за пројекат који ће бити финансиран средствима општинског 
буџета у оквиру програма “Партиципативно буџетирање”. 

Гласало се на званичном сајту општине Књажевац, а највише 
гласова добио је пројекат изградње бране на Сврљишком Тимоку, 
рекао је Бранислав Јосифовић, шеф Кабинета председника општине.

 ‘’Општина Књажевац је и ове године успешно завршила про-
грам партиципативног буџетирања. Убедљиво, грађани су се опре-
делили за пројекат бране на Сврљишком Тимоку. То ће се наћи у 
буџету општине за наредну годину, као и у програму Јавног преду-
зећа за развој, урбанизам и изградњу. Још неке ствари, које су се 
нашле на гласачком листићу, радиће се из буџета. Позивам грађане 
да дођу на јавну расправу и да се упознају шта ће се и колико ради-
ти. Најважнији документ сваке општине је буџет и најважније је да 
грађани знају како се троше њихове паре. Не постоји директнији 
и бољи начин укључивања грађана од овог, где се они директно 
изјашњавају и гласају за оно што мисле да је најважније. Сигуран 
сам да имамо један од најтранспарентнијих буџета у читавој држави,’’ 
нагласио је Јосифовић.

 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-Ветровито и хладно време у децембру Кладовљани 
лакше подносе у топлим просторијама, које се греју из котларни-
ца у граду и у Брзој Паланци. Јавно предузеће “Јединство” загрева 
1950 станова површине 97.500 квадрата и око 41.000 метара ква-
дратних, пословног простора. Испорука топлотне енергије је ре-
довна и без непланираних застоја, а за рад котловских постројења 
на мазут и чвртсо гориво благовремено су набављене довољне 
количине енергената тако да је испорука топлотне енергије ре-
довна. У јавном предузећу “Јединство” редовно се прати динами-
ка потрошње енергената, тако да се резерве редовно допуњују . 
- На актуелним температурама у просеку трошимо од 10 до 12 тона 
мазута, док је за рад постројења на чврсто гориво у насељу Пемци 
и у Брзој Паланци потребно око пет тона колубарског угља. Грејни 
дан траје од 4 сата ујутро до 22 часа. За сада можемо бити задовољни 
јер на квалитет грејања из три топлане битно утичу правовреме-
ни инвестициони радови које смо спровели у оквиру припрема за 
нову грејну сезону- казао је Бранко Мајкановић, в.д. директора ЈП 
„Јединство”.

 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“.

локалном деоницом, дугом око три километра. И управо та три ко-
лометра су већ дуго највећи проблем за саобраћај, јер многи меш-
тани свакодневно путују до Бољевца, а ту саобраћа и аутобус који 
превози ученике и путнике. 

- Пут је све, каже мештанин Ненад Стојиљковић, који је парки-
рао своје возило и пешачи по новом, тек „ просутом“ асфалту, који пу-
тари ваљају, користећи последње сунчане дане у години на измаку. 

Ове зиме Рујиштанци ће бити безбеднији у возжњи.
-Захваљујући подршци Министарства привреде и средствима 

које смо буџетирали за ову годину, успели смо да реконструишемо 
локални пут до села Рујуште, а укупна вредност радова је око ше-
снаест милиона динара. Најкритичнија места на овом локалном путу 
смо санирали претходних година, а сада ће новим асфалтом бити 
обухваћено још око три километра, што значи, да ће ова локална 
саобраћајница читавом дужином бити квалитетно санирана. Осим 
Рујишта, на подручју наше општине готово сва села имају солидне 
локалне путеве - рекао је Небојша Марјановић, председник општине 
Бољевац. 

За санацију путне инфраструктуре општина Бољевац сваке 
године издваја значајна средства, укључујући и атарске путеве, за 
чије одржавање се троши и по петнаест милиона динара. 

 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”.

Највише гласова за брану на тимоку

ГРАЂАНИ ИЗАБРАлИ у ОПштИНИ клАДОВО 
ГРЕЈАЊЕ ЈЕ РЕДОВНО
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ВЕлИЧкОВИЋ: ОВАЈ НАЧИН ОБРАЗОВАЊА 
тЕРА МлАДЕ у ИНОстРАНстВО

БОРскИ ОкРуГ -Овај разго-
вор са Владимиром Величковићем, 
председник Општине Неготин, смо 
забележили октобра месеца. Он је у 
међувремену поднео оставку и сада 
је председник Привременог органа 
Општине Неготин, којој предстоје 
превремени локални избори, 24. 
децембра.

Без питања и потпитања, 
преносимо кључне ставове Велич-
ковића: 

‘’Чињеница је да млади људи 
у овом крају перспективу више виде 
на Западу него овде. То је оно што је, 
могу слободно да кажем, наслеђено 
из протеклих 20 и више година, од 
када о тој младости нико није водио 
рачуна. Није ми намера никога лич-
но да критикујем. Ово је став неко-
га ко је лично то искусио. Сматрам 
да младима овде недостаје, поред 
извесне егзистенције, која је вео-
ма битна, онакав животни садржај 
какав је у тим западним, развије-
нијим срединама. И тамо се доста 
ради, али након посла има много 
тога што је младима потребно, што 
подразумева забаву и то неко сло-
бодно време за дружење са својом 
генерацијом.’’

‘’Када из Неготина оду сви 
они наши суграђани који раде у ино-
странство, када оду сви млади који 
тамо живе, школују се и раде, до-
бијемо реалну слику стања станов-
ништва, а она није оптимистична. 
Из разговора са млађим људима, са 
мојим бившим ђацима(Величковић 
је професор у једној од неготинских 
школа), са мојим вршњацима, видим 
да постоји разлика: град оживи када 
су сви ти људи овде на одмору, пре-
ко лета и у време распуста, а када 
сви они оду, Неготин се на неки на-
чин успава и опусти. У прилог томе 
могу да кажем да и они млади Него-
тинци који су запослени, код којих 
није егзистенцијално питање раз-
лог, некако живе у чамотињи: после 
завршетка посла се не друже, не из-
лазе, седе кући и град увече опусти 
и нема живе душе на улицама.’’

‘’По мени, те људе треба по-
кренути из тог стања и ту њихову 
енергију искористити за враћање 
ентузијазма и климе која ће покре-
нути град. Да не будем погрешно 
схваћен: морамо створити услове 
да сви ти млади људи добију шан-

су да раде, да зарађују, формирају 
породице и имају пристојан живот, 
али сам хтео да истакнем и зна-
чај младих за један квалитетнији 
и динамичнији друштвени живот 
Неготина. Није добро што млади 
тренутно све око себе виде на један 
песимистичан начин, што су се паси-
визирали, јер они су кључ решења 
нашег привредног и свеукупног 
развоја. Можда управо они својом 
младалачком енергијом могу да све 
нас покрену да препородимо град у 
коме живимо.’’ 

‘’Успех би био да зауставимо 
одлив младог становништва:разним 
подстицајним мерама, покретањем 
привреде, приватног предузет-
ништва и пољопривреде. Још већи 
успех би био да људи почну да се 
враћају из иностранства, али то је за 
сада нереално, јер ко једном осети 
тај начин живота на Западу, ту ди-
намику и све те могућности које он 
пружа, тешко ће се одлучити да се 
врати овде, где се, да мало ублажим, 
мирније живи.’’

‘’Како потичем из просвете, 
могу да кажем да је највећи про-
блем овог дела Србије неадекватан 
ситем образовања. Не образују се 
млади за професије које су потребне 
овдашњој привреди и не образују 
се за професије које су и шире пер-
спективније и које им повећавају 
шансе да нађу посао и квалитетно 
живе од свог рада. Део кривице 
лежи и у нама просветним радни-
цима, јер нам је важније да сачува-
мо своја радна места, да останемо 

у постојећем систему образовања, 
јер се и сами плашимо за своју егзи-
стенцију и могућност губитка посла. 
Све то има за последицу да се си-
стем образовања не мења и не пра-
ти потребе тржишта, потребе нових 
технологија и светских трендова.’’

‘’Овај начин образовања тера 
омладину у иностранство, јер они 
заврше ово што им ми нудимо да 
заврше. И баш им је свеједно шта су 
завршили, јер ни један профил им 
не обезбеђује посао. Онда они ова-
ко размишљају: ‘’Што да овде радим 
послове за које се нисам школовао, 

за малу плату. Боље ми је да одем у 
неку од земаља Европске уније и да 
будем и обичан грађевински радник 
или да радим било који прост посао 
за много већу плату’’.’’

‘’Сада се све више говори о 
дуалном образовању, али, ово је 
моје лично мишљење, то није ни-
каква новина, све то је код нас већ 
постојало. Није проблем да се иш-
колује већи број ученика разних 
профила, по систему дуалног об-
разовања, али ваљда најпре треба 
створити услове да сва та деца буду 
по завршетку школе запошљена. 
Ако та деца не буду упошљена, то 
ће бити пораз друштва, то ће за 
резултат имати да смо наставили 
да школујемо кадар који нам није 
потребан. Па сви ти млади ће пого-
тову онда похрлити у иностранство. 
Морамо већ једном да схватимо 
да просвета и систем образовања 
коначно мора да се окрену пре-
ма привреди. Нама су потребна и 
микро предузећа, потребно нам је 
свако радно место. Примера ради, 
пољопривредна школа у Неготину 
унапред треба да зна за кога шко-
лује одређени број ученика, приме-
ра ради, винарске, сточарске...или 
неке друге струке. Само тако ћемо 
осавременинти просвету, задржати 
децу и унапредити привреду у овој 
средини.’’

‘’Даће Бог да успемо да реа-
лизујемо све прелиминарне дого-
воре са потенцијалним страним ин-
веститорима, да подстакнемо наше 
људи који раде у иностранству да 
инвестирају у свој родни крај, али 
сви они као битну ставку, као посе-
бан услов, имају одређени број ка-
дрова управо оне струке која им је 
потребна за рад у послу који имају 
намеру овде да покрену. Па не мис-
лите ваљда да ће свима њима тре-
бати сви ови фриго-механичари које 
смо до сада ишколовали?! Зато мо-
рамо на време да почнемо да шко-
лујемо кадрове по мери оних који 
одлуче да овде направе фабрику и 
покрену производњу. Можда сам 
мало више директан, али тако стоје 
ствари. Не можемо више да чекамо, 
морамо да кренемо да образујемо 
ту децу, да их анкетирамо, да цео си-
тем образовања прилагодимо прав-
цу привредног развоја Неготина. То 
је наша обавеза према њима.’’ 

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројект-
ни тим;;фото: архива ‘’Тимочке’’, 

commons.wikimedia.org 
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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АМБАсАДОРкА ЧЕшкЕ ОтВОРИлА 
РАДИОНИЦу у тЕХНИЧкОЈ шкОлИ

кЊАЖЕВАЦ-У Техничкој школи свечано је пуштена у рад кожарска 
радионица, опремљена уз подршку Амбасаде Републике Чешке у Београду. 
Радионицу је отворила амбасадорка Чешке Ивана Хлавсова. 

‘’Радујем се што данас имам прилику да посетим Књажевац и посебно 
Техничку школу. Задовољство ми је да видим да смо могли да допринесемо 
да се ученици у овој школи боље припреме за свој посао’’, казала је амба-
садорка. 

Пројекат уређења и опремања школске радионице реализован од 
априла до октобра ове године са циљем да се модернизује и унапреди 
настава стручних предмета кожарске и других струка. 

‘’Ово је била велика инвестиција коју смо дуго прижељковали. Ми 
смо једна од само две школе у Србији која школује обућаре. Годинама смо 
се трудили да им обезбедимо услове који су бар приближни онима које 
ће имати када буду радили у књажевачким фабрикама. На наше задовољ-
ство, Амбасада Чешке Републике препознала је наш пројекат као могућност 
за развој образовања...’’, истакла је Љиљана Жикић, директорка Техничке 
школе. 

У школи кажу да су на овај начин обезбеђени услови да се ученици 
што боље припреме за рад у индустрији коже и обуће. За занимања ко-
жарске струке, обућаре и моделаре обуће и конфекције трећег и четвртог 

МАЈДАНПЕк - У галерији Музеја у Мајданпеку, недавно је отворе-
на изложба слика Николе Граовца чија су дела из богате ликовне збирке 
Музеја рударства и металургије Бор, представљена кроз поставку чији је 
аутор Данијела Матовић.

Реч је о несумњиво највреднијој ликовној изложби приређеној ове 
године у Мајданпеку, јер се ради о уметнику који је у српском сликарству 
познат по неговању колористичког експресионизма и богатства боја којим 
је представио препознатљиве мотиве из Бора и рудника.

Ову изложбу заинтересовани ће моћи да погледају у наредна два 
месеца.  И.Ћ.

 МАЈДАНПЕк - Промоција књиге “Звезда оријента, Стари Мајданпек 
и његови житељи” , из пера Љубише Вагнера, дугогодишњег директора 
Рудника бакра Мајданпек и угледног привредника, окупила је у Мајданпеку, 
у Центру за културу пар стотина људи заинтересованих за практично, прво 
издање својеврсне хронике града изузетно богате историје.

Аутор је као потомак првих рудара који су у Мајданпек дошли сре-
дином 19.века и који је последњих осам деценија углавном провео у свом 
родном граду, понудио је на основу докумената из личног и архива Удру-
жења за Мајданпек занимљиво виђење историје овог града за период од 
праисторије до обнављања рудника бакра 60-тих година прошлог века. У 
немогућности да због нарушеног здравља лично присуствује овом догађају 
Љубиша Вагнер се посетиоцима обратио путем видео бима и поручио да је 
његово дугогодишње истраживање и сакупљање грађе резултирало овом 
хроником која нове хроничаре чека да је допуне и наставе. Дејан Вагнер 
је свима који су његовом оцу помогли у стварању овог дела захвалио и 
испричао занимљиву причу о Смолнику, месту и руднику тако сличним 
овдашњем из којег су први рудари стигли у Мајданпек.

На промоцији су говорили и Сузана Здравковић, директор Центра 
за културу који је потписан као издавач, Градимир Богдановић, председник 
Удружења за Мајданпек и уредник овог издања, као и Вукашин Обреновић, 
дугогодишњи сарадник и пријатељ Љубише Вагнера који се својим делом 
и посебним поглављем побринуо и за својеврсни родослов најстаријих 
мајданпечких породица, што представља посебан квалитет самог дела. 
Књига “Звезда Оријента” ће несумњиво имати и неко ново издање будући 
да је прво, по жељи аутора, подељено и стигло до сваке у њему поменутих 
породица.  И.Ћ.

Реализована дуго очекивана инвестиција

степена стручности у Техничкој школи образује се у овом тренутку деве-
десеторо младих људи. 

 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.”

Промоција књиге Љубише Вагнера

“ЗВЕЗДА 
ОРИЈЕНтА”

Нова изложба у галерији Музеја у Мајданпеку

ИЗлОЖБА слИкА 
НИкОлЕ ГРАОВЦА


