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усвОЈЕНА ОДлукА О 
БуЏЕту зА 2018. ГОДИНу

Одржана седница скупштине града зајечара

зАЈЕчАР-У Зајечару је одржана седница Скупштине града на 
којој се пред одборницима нашла и најважнија тачка дневног реда, 
Одлука о буџету града Зајечара за 2018. годину са предлогом кадров-
ског плана за наредну годину.

Ипак, пре званичног отпочињања 9. седнице Скупштине града 
Зајечара одборници су већином гласова усвојили измену и допуну 
дневног реда са 11 нових тачака.

На почетку заседања, Скупштина је донела одлуку о престанку 
мандата одборнику Скупштине града Вице Лалићу због подношења 
усмене оставке на поменуту функцију. На његово место, испред из-
борне листе „Група грађана Бошко Ничић – Покрет за крајину“ ман-
дат је додељен Александри Николић, грађевинском техничару из 
Зајечара.

Свакако највећа полемика се водила око најважније тачка 
дневног реда, Одлуци о буџету града Зајечара за 2018. годину са 
предлогом кадровског плана за наредну годину, чији је известилац 
била Габријела Бегић Ритупер.

Она је навела да су приликом израде буџета испоштована 
упутства Министарства, знатан део расхода је смањен у односу на 
претходни нацрт, тако да се сада буџет планира у укупном износу од 
2.401.938.304,00 динара.

„Одлуком о буџету су обухваћени и сви неизмирени расходи и 
неизмирене обавезе из ранијих периода, а онда су додати трошкови 
који се планирају, не само стални трошкови, који се планирају као 
обавезе за 2018. годину већ и остали трошкови, додатни, пре свега 
инвестиције које се планиарју за наредни период” – рекла је Габрије-
ла Бегић Ритупер.

Од наведеног износа приход буџета града планира се у износу 
од 2.153.769.449 динара, док су износи осталих извора 248.168.855 
динара. Према наведеној проjекцији Град Зајечар ће у 2018. години 
имати у буџету суфицит од 54.696.500,00 динара.

„Нисам срећан и то ћу поновити ко зна који пут, што овај буџет 
није реалан, али то не зависи од људи из Одељења за финансије и 
буџет града Зајечара и мене. То зависи од оних који су тражили да 
на овај начин треба да се приказују и „пеглају“ приходна и расходна 
страна. На жалост та расходна страна је још увек и поред тога што 
смо много тога, ко год шта мислио, урадили у овом периоду, урадили 
смо то да нема неисплаћених породиља, нема неисплаћених сти-
пендија, нема неисплаћених јубиларних награда, плате се примају 
10. и 25. у дан у свим установама и свим органима Градске управе 
града Зајечара. Измирене су чак и обавезе из 2013, 2014, 2015. и 
2016. године за многе ствари, значи четири године уназад до краја 
ове фискалне године, а верујем да ће приходи у наредних 15 дана 
бити већи него икада до сада. Претпостављам да ће и у наредних 
15-ак дана стићи тих 55 милиона који су морали да прођу мукотрпан 
бирократски пут да би стигли до одлуке да можемо да потражујемо 
тих 55 милиона колико је још дуг према Фабрици Каблова Зајечар у 
нади да ће на крају након измирења те обавезе и Фабрика Каблова 
и њено руководство у Пољској, испунити она обећања која су дала 
граду Зајечару, да се поврати то узајамно поверење, да знају да овде 
више не седе људи који ће отимати привредницима паре без икакве 
основе и ретроактивно, што је заиста нешто што привреднике може 
довести у ситуацију да беже одавде” – рекао је Бошко Ничић, градо-
начелник Зајечара.

Саша Ивановић, помоћник градоначелника је на седници 
Скупштине града Зајечара образложио план и програм за преду-
зетништво у наредној години.

“У 2018. години радиће се на подстицају и побољшању услова 
за предузетнике. То што у буџету стоји само милион и по динара на 

тим позицијима, морам да нагласим да у предходним буџетима није 
стајао ни један једини динар, рекао је Ивановић и додао: “Могли 
смо ту да ставимо 10 милиона динара и да то звучи као да ћемо у 
наредној години урадити бог зна шта, што се предузетништва тиче. 
Ставили смо и обезбедили позиције, да сутра можемо да финанси-
рамо то што мислимо да је потреба предузетништва у граду Заје-
чару. Морамо да се суочимо са једном ситуацијом да ми у Зајечару 
немамо Удружење предузетника, то значи да немамо неког ко их 
представља, како би са неким од њих разговарали и видели које су 
њихове потребе, рекао је Ивановић. Наш је задатак да се прави што 
више пројеката како би конкурисали за нека средства или за опрему. 
Ми хоћемо да помогнемо да се направе програми и пројекти и да 
са тим конкуришемо код Европских фондова, код ИПА фондова, где 
год мислимо да можемо да добијемо неки новац. Тамо су средства 
од пар стотина хиљада евра које могу да се повуку, ми као град то си-
гурно у овом моменту не можемо да одвојимо” – рекао је Ивановић.

Након усвојеног буџета, прешло се на остале тачке дневног 
реда.

Одборничка група „Победа за наш град“ поднела је 85 аманд-
мана на предлог Одлуке о оснивању Установе Народно позориште 
Тимочке крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“. Амандма-
ни су, према речима одборника Милоша Стојадиновића, поднети из 
неколико разлога, између осталог из протеста што је прошла седни-
ца Скупштине града трајала десет сати без паузе и јер је на протеклој 
седници додато 11 нових тачака тако да они нису имали времена 
да прочитају материјал. Како би се припремио материјал по основу 
поднетих амандмана пауза у скупштинском заседању трајала је више 
од два сата. Након што је Градско веће одбацило ове амандмане од-
борничка група „Победа за наш град“ повукла је све амандмане.

На овај потез опозиције, Градоначелник Зајечара Бошко Ни-
чић је рекао да је ова одборничка група на овај начин унизила дом 
Скупштине града Зајечара, као и запослене који треба да почну са 
радом у новооснованој Установи Народно позориште Тимочке краји-
не – Центар за културу „Зоран Радмиловић“.

Међу осталим тачкама усвојен је Предлог о разрешењу пра-
вобраниоца града Зајечара, дата је и сагласност на цену топлотне 
енергије и цене услуга редовног извожења смећа, изгласано је 
окончање поступка ликвидације у неколико предузећа, усвојена је 
Одлука о оснивању Установе Народно позориште Тимочке крајине 
– Центар за културу “Зоран Радмиловић”, као и годишњи извештај 
Предшколске установе “Ђулићи”.

 А.П.



БРОЈ 274 3пОлИтИкА
Одржана седница Општинског већа у мајданпеку

утвРђЕН пРЕДлОГ БуЏЕтА зА НАРЕДНу ГОДИНу

мАЈДАНпЕк-Јавна расправа о буџету 
општине за 2018.годину организована про-
шлог понедељка била је само увод за сед-
ницу Општинског већа одржану истог дана, 
на којој је утврђен предлог о којем ће се 
општински парламент изјаснити на седници 
наредне недеље. Уз то расправљалосе и о 
низу других питања, а сагласност изгласала 
предложеним програмима рада већине јав-
них предузећа и установа за наредну годину, 
као и месних заједница. Општинско веће је 
заседало и у четвртак како би расправљало 
о програмима рада оних предузећа и уста-
нова који своје предлоге нису доставили на 
време, до понедељка.

Буџет општине Мајданпек базиран је 
на укупним приходима од милијарду 39 ми-
лиона динара и са расходима од милијарду 
108 милиона. Потребна средства за финанси-
рање буџетског дефицита од 69 милиона, као 
и издаци за отплату главнице дуга у износу 
од 800 хиљада динара биће биће покривен 
неутрошеним средствима из претходних го-
дина у износу од 70 милиона. 

Дејан Вагнер, предсредник Општи-
не Мајданпек је коментаришући предлог 
истакао да је буџет развојни са акцентом 
на комуналне делатности где се даље по-
бољшавају материјално технички услови и 
додатно оремају за рад са циљем да у инте-

ресу свих грађана побољшају квалитет услу-
га. Истакао је да се очекује повољан исход 
учешћа на јавном позиву Канцеларије за 
управљање јавним улагањима где се конку-
рисало за средства од око четири милиона 
евра за неопходне радове на систему даљин-
ског грејања и водоснабдевања. Буџетом је 
предвиђен наставак радова на санацији и 
ревитализацији образовних и здравствених 
установа, санација путне инфраструктуре 
и несмањена улагања у све друге области. 
Вагнр је истакао да је буџет реалан и у ве-
ликој мери зависан од пословања РБМ-а 
будући да се поред прихода од пореза на 
зараде запослених очекује и 270 милиона 
динара на име накнаде закоришћење мине-
ралне сировине, односно рудне ренте.

Чланови Општиског већа усвојили су и 
одлуке о стипендирању ученика и студената, 
те проширеним правима и услугама у обла-
сти соијане заштите. Усвојени су и нацрти 
одлука за принудно постављање професи-
оналних управника зграда, о минималним 
издвајањима на име трошкова инвестици-
оног, као и текућег одржавања заједничких 
делова зграда.

Прихваћен је и кадровски план општи-
не Мајданпек за 2018.годину у којем места 
има за одређени број стручњака високе 
стручне спреме, али за чије запошљавање 
сагласност треба дад а Влада, односно одго-
варајућа комисија.

 И.Ћ.

клАДОвО - Већином гласова одбрни-
ци Скупштине усвојили су предлог Одлуке 
о буџету општине Кладово за 2018. годину 
којим су планирани приходи у износу од 
885,4 милиона динара. Буџетски приходи 
планирани су износу од 857, 6 милиона , док 
су укупни сопствени приходи корисника 
буџета  као и приходи из донација планира-
ни у износу од око 26 милиона динара.

-Усвајање буџета један је од најзначај-
нијих корака када је реч о функционисању 

локалне самоуправе у 2018. години, истакао 
је Радисав Чучулановић, председник општи-
не Кладово и додао да је пројектовани буџет 
развојни, избалансиран и уравнотежен са 
расходима. На расходној страни општинске 
касе 35 милиона динара опредељено је за 
израду пројектно-техничке документације за 
капиталне инвестиције, јер је то замајац за 
улагања која ће у следећој години бити при-
оритетна, нагласио је Чучулановић.

У расправи о буџету социјалисти су на-

вели да нацрт буџета није транспарента, али 
су својим гласовима дали подршку предло-
женој одлуци. Представници ДС гласали су 
против уз образложење да је то пракса опо-
зицијер, док су одбоборници Социјалдемо-
кратске партије били уздржани.

- На расходној страни општинске касе 
дефинисани су издаци за функционисање 
Савета МЗ, док је 38 милиона динара опре-
дељено за инвестиционе радове, казао је 
Славиша Туфајевић, председник СО Кладово.

На Дневном реду претпоследњег ово-
годишњег скупштинског заседања подршку 
одборника добио је и Правилник о распо-
дели трошкова топлотне енергије са зајед-
ничког мерног места у топлотно-предајној 
станици ЈП “Јединство” као и Кадровски план 
којим се регулише број запослених у систему 
Општинске управе у 2018. години која има 
107 радника. Чланови локалног парламен-
та усвојили су нови Статут Организације за 
туризам и културу општине Кладово, али и 
предлог одлуке о изради Плана одрживе 
мобилности у туризму за општину Кладово.

 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала 
привреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – 
„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

Одржана седница сО кладово

вЕЋИНОм ГлАсОвА усвОЈЕН 
БуЏЕт И у клАДОву
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О самом значају ове едукације, испред „Асоцијације за развој општине Бор“, 
организације која је спровела пројекат, говорила је Марија Пешић. Она је истакла 
да жене, посебно у условима транзиције, имају ограничене могућности запошља-
вања, а ако су те жене жене из сеоских средина, њихове могућности су додатно 
ограничене.

„Пројекат „Рукотворине“ има позитиван ефекат не само за креирање једна-
ких могућности за жене и мушкарце, већ и на друштво у целини кроз унапређење 
социо-економског амбијента и привредног развоја на локалном нивоу. Зато сам 
врло срећна што је компанија „Ракита” препознала важност пројекта и свесрдно 
помогла његовој реализацији од почетка до краја,“ рекла је Пешићка. 

У име полазница, свим актерима пројекта „Рукотворине“ захвалила се Јас-
мина Радуловић из Слатине.

„Овим пројектом смо добили прилику да се вратимо у прошлост и научимо 
нешто ново у изради ручних радова на начин који су то чиниле наше баке, а што је 
препуштено забораву. Сада нам предстоји други део пројекта, а то је израда пред-
мета који ће се продавати путем интернета како бисмо дошли и до зараде“.

За реализацију пројекта „Рукотворине“,компанија Ракита је издвојила 8.000 
долара.

 (Фото: Драган Новаковић) 
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ДОДЕлОм сЕРтИФИкАтА зАвРШЕН 
пРОЈЕкАт „РукОтвОРИНЕ“

БОР - Пројекат „Рукотворине“, који је компаније “Ракита” подржала током 
2017. године кроз серију едукација, са циљем запошљавања жена у сеоским сре-
динама, завршен је протеклог четвртак уручењем сертификата за 24 полазнице из 
Брестовца, Слатине и Метовнице.

На свечаности која је тим поводом организивана, одржана је и изложба 
рукотворина насталих техникама веза и златовеза, пустовања вуне и ткања. Пред-
ставницима сеоских месних заједница који су подржали пројекат и помогли његову 
реализацију, уручене су захвалнице.

Едукатор пројекта „Рукотворине“, Божица Милошевић из сертификоване и 
струковне организације „Архаик“, није крила задовољство оним што је током ра-
дионица реализовано.

„Јако сам задовољна вишемесечним радом са женама које су показале изу-
зетну заинтересованост за израду рукотворина. Успешно су савладале вештине које 
ће им помоћи да надаље саме израђују предмете и самостално и независно уђу у 
тржишну утакмицу продајући их путем интернета,“ рекла је Божица Милошевић.

мАЈДАНпЕк - Влашком националном ресторану “Мирочанац” у Мирочу, 
Станише Кржановића, на овогодишњем Фестивалу слава и православља који се 
традиционално одржава у децембру месецу, додељена је Славска повеља и Златна 
медаља. Фестивал је посвећен славама које су главно обележје православља, а 
његово обележје је презентација добре и здраве кухиње, како мрсне тако и посне 
трпезе која је саставни део сваке славе. 

Циљ организатора манифестације је да окупи професионалце из света 
угоститељства, да подстакне и охрабри кулинаре, ресторатере и менаџере угости-
тељско-туристичких објеката, да прихвате изазов новог времена, да усвоје новине 
које придоносе подизању квалитета производа, бољој радној ефикасности и про-
фитабилности и да спремно дочекају захтеве госта у времену које долази. Ресто-
ран “Мирочанац” је квалитетним радом обезбедио високо признање овогодишњег 
фестивала.

 И.Ћ.

признање мирочком угоститељу

слАвскА пОвЕљА И злАтНА 
мЕДАљА “мИРОчАНЦу”
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НЕГОтИН - У овдашњој 
хали спортова, протеклог ви-
кенда, одржан је предизборни 
митинг коалиције окупљене око 
напредњака и социјалиста. Иако 
најављиван, Александар Вучић, 
председник Србије и лидер на-
предњака није присуствовао 
овом скупу. Како је саопштила 
Маја Гојковић, председница На-
родне скупштине Србије, пред-
седник Српске напредне странке 
и председник Србије морао је да 
се припрема за важну државну 
посету Русији.

Велики предизборни ми-
тинг напредњака и социјалиста и 
њихових коалиционих партнера 
окупио је бројне страначке акти-
висте и грађане не само из Него-
тина, већ и из суседних општина, 
из Кладова, Бора, Мајданпека. 

- Ми имамо шта да пону-
димо. Можда до сада нисмо 
знали како, али схватили смо 
колико је битно чути младе, 
чути сваког суграђанина и 
заједно донети одлуке које ће 
нам омогућити остваривање 
бољег живота за све нас и за 
оне који реше да се врате и на-
ставе свој живот овде. Морамо 
да улажемо у нашу омладину, 
да би је задржали овде -истакао 
је Владимир Величковић, кан-
дидат за председника општине 
коалиције СНС-СПС.

Митинг под слоганом 
„Дођите да разговарамо о бу-
дућности вашег места“ окупио 
је бројне државне и странач-
ке званичнике, председнике 
општинских и окружних одбора, 
председнике општина у окру-

жењу, градоначелнике околних 
градова...

Поред Маје Гојковић, при-
сутнима су се обратили: Никола 

Селаковић, генерални секретар 
председника Републике Србије, 
Марко Ђурић, директор влади-
не Канцеларије за Косово и Ме-
тохију, Драган Марковић Палма, 
председник Скупштине града Ја-
године, као и Ивица Дачић, ми-
нистар спољних послова.

-Странака има много, а Ср-
бија је само једна и зато смо ми 
на једној листи и Вучић, и ја, и 
Палма и сви други. Зато, будите 
сигурни, победу смо већ извоје-
вали, зато што смо заједно – по-
ручио је Дачић окупљенима.

Предизборном скупу у Не-
готину присуствовали су и: Зо-
ран Ђорђевић, министар за рад 
и социјалну политику, Зоран Ан-
тић, министар енергетике, Бошко 
Ничић, регионални координатор 
СНС и градоначелник Зајечара, 
Благоје Спасковски, генерални 

директор РТБ, директори број-
них институција и предузећа, али 
и многи други. СМЈ

ДОГАђАЈ

зА БОљИ ЖИвОт у НЕГОтИНу
у Неготину одржан предизборни скуп коалиције сНс-спс

клАДОвО - Институт за 
трансфузију крви Србије доде-
лио је општини Кладово је бро-
назану плакету “Шампион соли-
дарности” за масовно учешће у 
Зимској кампањи добровољног 
давања крви. Последњег фе-
бруарског дана ове године при-
купљено је 69 јединица драгоце-
не течности.

Под слоганом “Поклони 
живот“ драгоцену течност дали 
су, матуранти Техничке и Средње 
школе “Свети Сава“, руководство 
локалне самоуправе, свештен-
ство храма “Свети Ђорђе”,спор-
тисти и вишеструки даваоци, 
запослени и грађани из готово 

свих насеља у општини Кладово.
Они су подржали зимску 

акцију Института за трансфузију 
крви Србије и кладовског Црве-
ног крста у којој је промотер био 
Радисав Чучулановић, председ-
ник општине Кладово. Зимске 
и јесење акције добровољног 
давања крви спроводе се у шко-
лама и на факултетима са наме-
ром да се акумулирају резерве 
драгоцене течности и афирмише 
добровољно давалаштво.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладо-

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

кладовљани награђени за хуманост

ШАмпИОНИ сОлИДАРНОстИ
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ИНвЕстИЦИОНИ И РАзвОЈНИ БуЏЕт
Одржана седница сО књажевац

кЊАЖЕвАЦ - У Књажевцу је одржана 19. седница Скупшти-
не општине. Одборници су усвојили буџет општине за 2018. годину. 
Буџет је планиран на нешто више од 997 милиона динара. Најважнији 
документ локлане самоуправе образложио је председник општине 
Милан Ђокић, који је нагласио да ће буџет у великој мери бити ин-
вестициони и развојни. 

Одборници општинске скупштине усвојили су, већином гла-
сова, буџет општине Књажевац за 2018. годину. Планиран на нешто 
више од 997 милиона динара, са 14 одсто средстава за инвестиције, 
буџет је у великој мери развојни, казао је председник општине 

клАДОвО - Утакмицама петлића почела су надметања на 
18. турниру “Кладово 2017”.  У конкуренцији шест екипа прво ме-
сто освојио је Бродоремонт 1, јер је у финалу, после пенала, са 4:3 
савладао екипу Хајдук Вељка. У регуларном делу, сусрет је завршен 
нерешеним резултатом 0:0.

Завршни сусрет обележила је врло добра игра, а победник је 
одлучен после пете серије пенала. Спортска срећа била је савезник 
малих „бродара”, које тренирају Илија Мудринић и Рајко Будић, јер 
су били ближи победи у регуларном делу меча. У финалном сусрету 
било је много узбуђења, али није било голова. Иако резултат није 
примаран тренер Милош Соколовић задовољан је наступом Него-
тинаца.

У утакмици за треће место Бродоремонт је са 1:0 голом Филипа 
Спасића победио Ђердап. За најбољег голмана проглашен је Андрија 
Лакићевић из Ђердапа, док је Неготинац Богдан Мутовић из екипе 
Хајдук Вељко 1 са 5 голова први стрелац турнира.

Признања најбољим екипама и појединцима уручили су Дра-
ган Новаковић, заменик председника општине Кладово и Борко Ту-
фајевић, генерални секретар Спортског савеза општине Кладово.

КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. Бродоремонт 1, (Кладово), 2. Хајдук 
Вељко 1 (Неготин), 3.Бродоремонт 2 (Кладово), 4. Ђердап (Кладово), 
5. Хајдук Вељко 2 (Неготин), 6. Пореч (Доњи Милановац).

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

клАДОвО - Радници ЈП “ Комуналац “ посадили су 130 садница 
четинара и лишћара које ће у градском парку “Језеро” у Кладову упо-
тпунити ветрозаштитни појас. Саднице су распоређене на неколико 
локација, док су на градском скверу постављене нове жардињере 
са зимзеленим вртним биљем.

Зимзелене врсте су најпопуларније на зеленим површинама 
и зато су заузеле место у градском парку.

- Оно што Кладово издваја од већине подунавских градова су 
зелене површине које се редовно одржавају уз несебичну подршку 
локалне самоуправе, која и ове јесени финансира озелењавање пар-
ковских и других површина. Након оплемењивања зеленог појаса 
у делу градског парка требало би да уследе радови на проширењу 
система за наводњавање који ће бити још функционалнији.

Нови садржаји ће допринети да градски парку у Кладову оста-
не оаза за одмор и рекреациј која граду даје лепшу слику, казао је 
Љубиша Папоровић, извршни директор ЈП “Комуналац”.

Запослени у том предузећу максимално су искористили про-
лећно време у децембру тако да су за зимске услове припремили 
руже, саднице и украсно шибље. Реч је о редовним пословима који 
се у зависности од потреба спроводе крајем јесени.

 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“.

Новогодишњи турнир петлића „Kладово 2017”

мАлИ „БРОДАРИ “ 
мАЈстОРИ пЕНАлА

у градском парку „Jезеро” „никле” нове саднице

чЕтИНАРИ И лИШЋАРИ 
ОплЕмЕНИлИ ГРАД

Милан Ђокић. Он је, образлажући најважнији документ локалне 
самоуправе, говорио о ономе што ће се радити у години која дола-
зи – попут бране на Сврљишком Тимоку, уређења улица, насеља и 
тргова, изградње азила за псе, реконструкције Спомен парка. Један 
од најзначајнијих послова биће почетак комасације.

‘’Милион и по динара је предвиђено за почетак радова на 
изради програма комасације. Улазимо у послове комасације после 
неколико деценија. Програмом ће бити обухваћена читава долина 
Тимока, некох четири хиљаде хектара. Тај програм ће трајати три 
године,’’ казао је Ђокић.

Развоју села и пољопривреде у буџету је посвећена довољна 
пажња, сматрају одборници: ‘’Било је речи о изградњи сирана за 
прераду козјег сира. Једна је планирана за подручје Бучја, а ми у 
том крају немамо ни десетак коза,’’ рекао је Далибор Станојевић из 
одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’. ‘’Задовољан сам колико 
се пажње посвећује селу’’, рекао је Војкан Станковић из одборничке 
групе ‘’Александар Вучић - Србија побеђује’’

 Усвојене су одлуке о комуналним и административним такса-
ма, управљању јавним паркиралиштима. Одборници су се сагласили 
и са изменом Статута Завичајног музеја, којом се, како је речено, 
стварају услови за несметан рад ове установе.

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

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.”
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ОтвОРЕНА зИмскА сЕзОНА 
НА стАРОЈ плАНИНИ

ДОГАђАЈ  / ОГлАс

кЊАЖЕвАЦ - Манифестацијом „Ski opening’’ протеклог викенда је на Ста-
рој планини отворена нова зимска сезона. Медијима националне, регионалне, 
или локалне покривености, представљени су резултати летње и планови за сезону 
2017/2018, дестинације која представља велики туристичку и инвестициони по-
тенцијал Србије. 

Стара планина је спремна. Капацитети хотела на Јабучком равништу су по-
пуњени, чуло се на отварању зимске сезоне.

‘’После успешне летње сезоне, улазимо у зимску и очекујемо да она буде 
успешнија од прошле. Држава је ове године урадила преко 50 километара нових 
путева. Имамо побољшање путне мреже, што је, углавном, била замерка за ову де-
стинацију. Урађена је прва фаза два мања пројекта – тениских терена и адреналин 
парка’’, казао је Милош Адамовић, директор ЈП ‘’Стара планина’’. 

‘’Завршили смо годину са неких 50000 ноћења, што је сјајно за светске тури-
стичке центре, а почињемо сезону тако што је већ 25000 људи резервисало смештај 
у ски сезони’’, нагласио је Горан Караџић, директор СП рисорта. 

‘’На почетку скијашке сезоне у функцији су стазе које прате гондолу, а чим 
падне нови снег или се стекну услови за вештачко оснежавање, прорадиће и остале 
стазе’’, обећао је Дејан Ћика, дирекор ЈП Скијалишта Србије. 

Општина Књажевац чини све што је у њеној моћи да да допринос развоју 
ове дестинације, кажу у локалној самоуправи. 

‘’Стара планина је врхунска дестинација за читаву туристичку активност у 
нашој земљи. Општина Књажевац, наравно, препознаје своју одговорност у свему 
овоме и чини све што је у њеној моћи да да свој допринос развоју туризма на Старој 
планини’’, каже Миодраг Ивковић, председник СО Књажевац.

‘’Имамо евиденцију уплате боравишне таксе, од које је прошле године у 
Књажевцу прикупљено 3.200.000 динара. На данашњи дан то је преко пет милиона 
динара’’, нагласио је Бобан Марковић, дирекор Туристичке организације. 

Иако су и ове године изостале природне падавине, запослени у Скијалишти-
ма Србије створили су услове за љубитеље зимских спортова. Туристи из целе 
земље задовољни су оним што им пружају стазе које прате гондолу на Јабучком 
равништу. 

Потенцијал Старе планине је у развоју туризма током целе године, али изо-
стају, из нејасних разлога, инвестиције, казао је Томислав Момировић, председник 
Скупштине удружења хотелијера и ресторатера Србије. Директор ЈП Стара планина 
Милош Адамовић затражио је помоћ медија у промовисању Старе планине као 

дестинације пожељне за инвестирање. 
Почео је са радом и реновирани хотел „Бабин зуб“, саграђен 2000. године, 

капацитета 60 лежајева. У њему, цене су прилагођење, пре свега, љубитељима спор-
това на снегу. Смештај у овом објекту може се резервисати преко хотела ‘’Стара 
планина’’. Током отварања ски сезоне, одржана је модна ревија Удружења за него-
вање традиције „Извор“ из Књажевца. Посетиоци су имали прилику да дегустирају 
локално вино, ракију, мед, сир, белмуж, да виде и купе производе домаће радиности 
књажевачког, сврљишког и пиротског краја.

 Љ.П.

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

манифестацијом „Ski opening’’ 

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

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

Замените хладну свакодневицу топлим одмором у Специјалној бол-
ници за рехабилитацију „Гамзиград“.

Опустите се у базену са термоминералном водом, загрејте се топлом 
чоколадом у прелепом амбијенту ресторана Атријум, повратите снагу у 
теретани и растеретите се брига уз ручну масажу етеричним уљима. 

Добро дошли у Специјалну болницу за рехабилитацију „Гамзиград”!

Дејан Ћика
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Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (23)

вАГНЕР: БИЋЕ тЕШкО, 
пРОпАстИ сЕ НЕЋЕ

БОРскИ ОкРуГ - ‘’Проблем бесперктивности и пасивизације младих 
није изражен само у Мајданпеку, то је генерално проблем у целој Србији. 
Можда је код нас израженији због недостатка средстава за инвестирање 
у развој привреде, због чињенице да још нисмо реформисали постојећи 
образовни ситем и због тога што смо мала општина и удаљена од главних 
путних праваца, али уз помоћ државе, без које сами мало можемо да уради-
мо, све то може да се промени. Мајданпек стратешки своју будућност види 
у интезином зарзвоју пољопривреде и туризма’’, каже за ‘’Тимочке’’ Дејан 
Вагнер, председник Општине Мајданпек.

Без питања и потпитања, преносимо кључне ставове Вагнера: 
‘’Што се тиче одлива становништва, а посебно младих, реално је 

ситуација врло тешка. Шта урадити? То је врло озбиљно питање на које, 
нажалост, још увек немамо прави одговор. Основни проблем јесте запо-
шљавање, а тај проблем локална самоуправа без озбиљне подршке државе 
није у стању да реши. Локална самоуправа није у стању да сама обезбеди 
озбиљне привредне инвестиције.’’

‘’Оно што у овом тренутку можемо ми у Мајданпеку је да променом 
постојећег ситема образовања почнемо да школујемо кадрове који ће има-
ти перспективу и већу могућност да се запосле овде. Нажалост, у ситему 
образовања још увек постоји велика инертност. Ми смо, као локална са-
моуправа, у пар наврата иницирали отварње нових образовних профила, 
међутим то се врло тешко прихвата од стране овдашње Техничке школе. А 
чињеница је да деценијама уназад школујемо исте профиле, типа машин-
ских и електро техничара, електричара, економских техничара...Ти про-
фили једноставно немају више перспективу у Мајданпеку. По евиденцији 
наше филијале Националне службе запошљавања на њиховој евиденцији 
се као незапослени воде 100-150 машинских техничара и свих већ наве-
дених профила. Једноставо, нема перспективе и посла за толики број тих 
профила кадрова.’’

‘’Стратегија и визија будућег развоја Мајданпека је у правцу афирма-
ције туризма и пољопривреде. Самим тим је логично да у том правцу треба 
да иде и реформа мајданпечког образовног система.

‘’Трећи правац је везан за потребом да се, заједно са младим жи-
тељима Мајданпека, створе услови и осмисли стратегија стварања услова 
за њихов богатији и разноврснији културни, забавни и уопште, свакодневни 
динамичнији живот. Друштвени живот младих у нашој општини је на врло 
ниском нивоу, али, с друге стрне, ми имамо завидну ифраструктуру, и за 
културне и за спортске садржаје, и предстоји нам да изнађемо модел и 
стратегију како да то искористимо и оживимо град.’’

‘’Интезивирали смо рад Канцеларије за младе и спремни смо да им 
дамо логистичку и сву другу врсту подстицаја. Направили смо контакт и са 
Министарством за омладину и спорт, које је такође препознало специфич-
ност нашег проблема, али, морам рећи, да по мојим информацијама овај 
проблем није само у Мајданпеку, то је генерално проблем у целој Србији. 
Негде мање, а негде више, али пасивизација, незаинтересованост младих да 

се и саму укључе и активно делују у креирању своје будућности и средине 
у којој живе је велика.’’

‘’И да закључим, све наведено је узрочно-последично повезани и 
за то је потребна квалитетна државна стратегија, која ће имати јасан циљ, 
средства и ресурсе како би је млади препознали и сами се укључили у ства-
рању бољих услова за своју и будућност својих потомака.’’

 Обрада и фото: ‘’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.

ДОЊИ мИлАНОвАЦ- Фондација Биос фонд, партнер у Пројекту “7 Wonders 
of Mehedinti and Borski” (“7 Wonders”), на конференцији у Доњем Милановцу пред-
ставила је реализацију и статус у пројекту “7 Wonders”, који се спроводи и финансира 
у оквиру Програма INTERREGIPA CBC Румунија - Србија.

Око 50 учесника,представника медија из циљне области Пројекта из Руму-
није и Србије упознато је са пројектом који се реализује у партнерству три орга-

низације: Асоцијација ProMehedinti, Drobeta Turnu Severin (Румунија), као водећи 
партнер, Фондација Биос фонд из Доњег Милановца и Туристичка организација, 
Неготин (Србија). 

У пројекту који ће трајати 18 месеци, до јануара 2019. године, партнери су 
представлли основни и специфичне циљеве пројекта “7 Wonders” за развој тури-
стичке привреде циљног прекограничног региона у јачању капацитета и вештина 
за побољшање квалитета туристичких услуга, иновативним приступом и са новим 
туристичко информативним алатима прекограничног партнерства. Оригиналност 
и новина пројекта “7 Wonders” произилази из оријентације ка секторским нишама 
у туризму, интегрисаним приступом, прекограничним партнерством, применом 
резултата на јединственом географском подручју, дизајнирајући туристички произ-
вод који доприноси повећању животног стандарда становништва прекограничног 
региона.

Пројектом се креирају нови туристички производи и нова туристичка по-
нуда, који ће моћи да се развију и специфичном промоцијом, као и практичном 
применом планираних резултата. Истраживање и стварање базе података пројекта, 
дефинише и креира специфичне и атрактивне прекограничне туристичке руте: 
Пећинска, Гастрономска, Рута богатства природе, Плава стаза, Рута природног на-
слеђа, Пешачка стаза и Рута културног наслеђа.

Пројекат “7 Wonders” финансира се у оквиру INTERREG IPA Програм прекогра-
ничне сарадње Румунија-Србија. Финансира га Европска унија, кроз Инструмент за 
претприступну помоћ (IPA II) и кофинансирају партнерске земље у програму. Њего-
ва укупна вредност је 453.982 евра, од чега је 385.884 евра допринос Европске уније.

 И.Ћ.

пројекат у оквиру програма INTERREGIPA CBC Румунија - србија

кОНФЕРЕНЦИЈА пРОЈЕктА „7 WoNdERS”
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oснаживање жена у руралним подручјима

РЕАлИзОвАНА ОБукА 
зА НЕГОвАтЕљИЦЕ

кЊАЖЕвАЦ - У склопу 
пројекта “Економско и социјал-
но оснаживање жена у руралним 
подручјима Југоисточне Србије” 
у Регионалном центру за струч-
но усавршавање у Књажевцу 
почела је обука за неговатељи-
це. Пројекат највећим делом фи-
нансира Министарство спољних 
послова Словеније, а преостала 
средстава обезбедили су хума-
нитарна организација Царитас 
Србија и општине у којима се 
пројекат реализује.

Обука за неговатељице са-
држаће услугу за помоћ у кући 
намењену особама са интелек-
туалним или здравственим по-
тешкоћама, као и старим лици-

ма. Општина Књажевац једна је 
од четири у којима се реализује 
пројекат “Економско и социјално 
оснаживање жена у руралним 

подручјима југоисточне Србије”, 
а поред локалне самоуправе, 
партнери у реализацији су Ца-
ритас београдске надбискупије 

и Царитас Словеније.
Домаћин обуке и партнер 

у реализацији је Регионални 
центар за стручно усавршавање 
у Књажевцу.

Највећи део средстава 
за реализацију овог пројекта 
обезбедило је Министарство 
иностраних послова Словеније, 
док преостала средства пред-
стављају учешће Царитаса и 
општина у којима се пројекат 
реализује. Љ.П.

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

подршка женама и у књажевцу

пОчЕлА ОБукА зА НЕГОвАтЕљИЦЕ

мАЈДАНпЕк- Институт за трансфузију крви Србије прошлог 
петка организовао је у свечаној сали Скупштине града Београда 
традиционални новогодишњи пријем добровољних давалаца крви. 
На крају 2017. која је оцењена као најуспешнија у 73 године дугој 
историји Института, подељена су признања, Граду Београду за посе-
бан допринос развијању културе давања крви. На листи добитника 
су фудбалски клубови Црвена звезда и Партизан, а поред других и 
Општина Мајданпек којој је додељена Сребрна плакета – Шампион 
солидарности за постигнуте резултате у зимској кампањи добро-
вољног давалаштва крви.

Ово признање уручено је Дејану Вагнеру, председнику општи-
не Мајданпек на свечаности којој је присуствовала и Тања Голубо-
вић, секретар Црвеног крста Мајданпек.

 И.Ћ.

БОљЕвАЦ - Двадесетак незапослених жена у Бољевцу про-
шло је акредитовану обуку за неговатељице, а након стицања сер-
тификата, моћи ће квалификовано да обављају овај посао. 

Обука је део пројекта „Социјално и економско оснаживање 
жена у руралним подручјима југоисточне Србије“, који општина 
Бољевац реализује са Каритасом Београдске надбискупије и уз под-
ршку Владе Словеније. Циљ је да се незапослене жене у сеоским 
срединама мотивишу за покретање или јачање посла на својим газ-
динствима. 

Осим обуке за неговатељице, пројекат обухвата област сеоског 
туризма, пчеларство, лековито биље и производњу домаћих произ-
вода и током његове реализације у свакој од ових области ће бити 
одржане обуке, као би поред општих знања, полазнице стекле и нова 
сазнања из области за коју су се определиле. У пројекту учествује 240 
жена из четири општине, а осим Бољевца, укљјучени су Алексинац, 
Ражањ и Књажевац, истиче Марко Максимовић, менаџер пројекта. 

Обуке ће трајати и током наредних месеци, а осим едукација, 
предвиђене су и посете сајмовима и огледним домаћинствима која 
се већ баве неком од ових делатности. Пројектом је предвиђена и 
додела средстава за куповину опреме, а конкурс ће бити расписан 
по окончању предвиђених обука.

 М.Г.

Општини мајданпек додељено признање

сРЕБРНА плАкЕтА 
ШАмпИОН 

сОлИДАРНОстИ



БРОЈ 27410 зАвОД зА ЈАвНО зДРАвљЕ „тИмОк” зАЈЕчАР 

ШтА ЈЕ звук, А ШтА БукА?
Звук је саставни део свакодневног живота и део човековог окру-

жења. Јавља се као пратилац многих животних активности и његово при-
суство је евидентно готово у свим сферама људског живота. Звук спада у 
физичке величине, и практично представља механички талас који настаје 
осциловањем неког извора, при чему се у околини тог извора мења при-
тисак средине. Промена тог притиска омогућава да се звучни талас шири 
у простору. 

Људско уво чује звук у распону од 16 Hz до 20 kHz. Звук фреквенције 
ниже од 16 Hz назива се инфразвук, а звук фреквенције више од 20 kHz је 
ултразвук. Ако је фреквенција виша од 1 GHz ради се о хиперзвуку.

Примарни пријемник звучних сигнала је људско ухо. Човек слухом 
добија 86% свих инфромација. Орган слуха је стално активан - орган слуха 
никад не спава. 

У савременим друштвима звук нас често узнемирава: многи звуци су 
непријатни или нежељени. Сваки нежељен или штетан звук назива се бука. 

У којој мери нас неки звук узнемирава често зависи не само од при-
роде звука, него и од нашег става према њему (очигледан пример музи-
ка). Звук не мора бити гласан да би нас узнемиравао (под који шкрипи, 
оштећења на тонским записима, “немилосрдно” капљање воде и сл.). Непо-
жељност и непријатност су често у функцији времена када се звук појављује 
(ноћ или дан). 

зашто је бука штетна?
Звук може деловати на људско здравље директно на чуло слуха, али 

и на остале органе, изазивајући разне симптоме и болести (нервоза, замор, 
несаница, пад концентрације, главобоља, знојење, висок крвни притисак, 
лупање срца, поремећај рада жлезда са унутрашњим лучењем,поремећај 
метаболизма-холестерол и триглицериди, поремећај полних жлезда…).

Према утицају на људски организам, бука се може класификовати 
на четири степена јачине: 

•	 Први степен – бука јачине од 40 -50 dB, изазива психичке реакције;
•	 Други степен- бука јачине од 60 – 80 dB, изазива растројство 

вегетативног нервног система;
•	 Трећи степен – бука јачине од 90 – 110 dB, изазива слабљење слуха;
•	 Четврти степен – бука јачине преко 120 dB, изазива оштећење слуха и 

слушног апарата (у зависности од старости и стања нервног система). 
•	 Бука од 150 dB изазива механичке повреде слушног апарата, а од 

170 dB смрт.

Извори буке у животној средини
Бука у човековом окружењу постоји како у радној, тако и у живот-

ној средини. Услове рада дефинише посебна законска регулатива која 
предвиђа специфичне мере заштите, како од осталих штетности тако и од 
буке. Бука у животној средини је посебна област, и са њом смо суочени чак 
и пре рођења, још док смо у мамином стомаку.

Бука у животној средини, или како се веома често зове - комунална 
бука, дефинише се као бука коју стварају сви извори буке који се јављају у 
човековом окружењу.

Главни извори комуналне буке који се свакодневно срећу у човеко-
вом окружењу укључују изворе буке како на отвореном, тако и изворе буке 
у затвореном простору.

Извори комуналне буке на отвореном простору могу се поделити 
на следеће групе:

•	 Саобраћај (друмски, железнички и авионски);
•	 Грађевинске машине које се користе при извођењу јавних радова;
•	 Индустрија;
•	 Машине за кућну употребу (косачица, моторна тестера и сл.);
•	 Машине и возила за комунално одржавање;
•	 Спортске активности, концерти, забавни паркови, аларми;

•	 Извори комуналне буке у затвореном простору могу се поделити 
на следеће групе:

•	 Кућни апарати (усисивач, фен за косу, веш машина и сл.);
•	 Вентилациони системи и клима уређаји, пумпне станице, 

трафостанице;
•	 Уређаји за музичку репродукцију;
•	 Журке, прославе, остале људске активности

Шта радити ако током своје делатности емитујете буку?
Уколико сте правно лице, а током своје делатности емитујете буку, 

дужни сте да извршите мерење нивоа буке у животној средини, како би се 
утврдило да индикатори буке не прекорачују граничне вредности. Такође, 
мерењем се може утврдити до ког нивоа можете оптеретити извор буке, 
како би бука у животној средини била испод граничних вредности. То је 
посебно значајно за угоститељске објекте са музиком, где се може одре-
дити ограничење на електроакустичким уређајима, како не би долазило 
до узнемиравања буком.

Шта радити ако сте изложени буци у животној средини?
Уколико сматрате да сте изложени буци која прелази дозвољене 

вредности, прво што можете урадити је да се обратите власнику емитера 
буке и укажете на узнемиравање. Уколико то није могуће, имате право да 
се обратите надлежном инспектору за заштиту животне средине (уколико 
је извор буке у спољашњој средини), или комуналном инспектору (уколико 
је извор буке у суседном домаћинству). Инспектори ће утврдити какве мере 
треба да се предузму, а уколико је потребно, наложиће и мерење нивоа 
буке на месту где вас узнемирава.

Завод за јавно здравље “Тимок” је овлашћена установа за мерење 
буке у животној средини, и можете нам се обратити како за потребе ме-
рења, тако и за савет везано за заштиту од буке.

завод за јавно здравље “тимок” зајечар
Центар за хигијену и хуману екологију

Ниво буке у животној средини 
(Изражен у dBА) 

40  - мирно насеље 
70  - саобраћај на аутопуту 
85 - гужва у саобраћају , бучни ресторан 
90  - камион , бучан разговор 
95  -110 мотоцикл 
100 - моторне санке 
110 - дискотека 
110 - симфонијски концерт 
110 - аутомобилска сирена 
110 -120 рок концерт 
117 - фудбалска утакмица (стадион) 
130 - ауто трке 
143 - сирена бицикле 
150 - петарда 
157 - пуцање балона 
162 - кућни ватромет 
163 -170 - оружје 

 

Ниво буке кућних апарата 

Извор буке Максимални ниво буке [dB (A)] 

Апарат за смањење влаге 58-60 (на удаљености од 1.5 m) 

Блендер 76-81 (на удаљености од 1m) 

Машина за млевење отпадака 76-78 (на удаљености од 1m) 

Микроталасна пећница 56-58 (на удаљености од 1m) 

Славина са пуним млазом изнад 
судопере 

71-73 (на удаљености од 1m) 

Ручни усисивач 82-87 (на удаљености од 1m) 

Усисивач 78-85 (на удаљености од 1.5m) 

Парочистач 84-92 (на удаљености од 1.5m) 

Фен за косу 77-86 (на удаљености од 1m) 

Косачица- ручна 81-86 (на удаљености од 1.5m) 

Ниво буке у животној средини 
(Изражен у dBА) 

40  - мирно насеље 
70  - саобраћај на аутопуту 
85 - гужва у саобраћају , бучни ресторан 
90  - камион , бучан разговор 
95  -110 мотоцикл 
100 - моторне санке 
110 - дискотека 
110 - симфонијски концерт 
110 - аутомобилска сирена 
110 -120 рок концерт 
117 - фудбалска утакмица (стадион) 
130 - ауто трке 
143 - сирена бицикле 
150 - петарда 
157 - пуцање балона 
162 - кућни ватромет 
163 -170 - оружје 

 

Ниво буке кућних апарата 

Извор буке Максимални ниво буке [dB (A)] 

Апарат за смањење влаге 58-60 (на удаљености од 1.5 m) 

Блендер 76-81 (на удаљености од 1m) 

Машина за млевење отпадака 76-78 (на удаљености од 1m) 

Микроталасна пећница 56-58 (на удаљености од 1m) 

Славина са пуним млазом изнад 
судопере 

71-73 (на удаљености од 1m) 

Ручни усисивач 82-87 (на удаљености од 1m) 

Усисивач 78-85 (на удаљености од 1.5m) 

Парочистач 84-92 (на удаљености од 1.5m) 

Фен за косу 77-86 (на удаљености од 1m) 

Косачица- ручна 81-86 (на удаљености од 1.5m) 


