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СМЕЊЕН ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Одржана седница СО Књажевац

Одржана прва седница новог Општинског већа у Бору
Пројектом из Фонда за локалне самоуправе

БОР ДОБИЈА НОВО 
ОБДАНИШТЕ

ОПШТИНА БОР 
СПРЕМНА ЗА ПРОЈЕКТЕ

КЊАЖЕВАЦ-На прошлонедељној седници Скупштине општине Књажевац 
функције заменика председника општине разрешен је Мирољуб Михајловић. На 
његово место изабран је Радојица Вучић, дипломирани економиста и досадашњи 
одборник СНС-а у општинској скупштини.

Разрешење дужности, или, народски речено, смена заменика председника 
општине Мирољуба Михајловића, облежелила је априлско заседање Скупштине 
општине Књажевац. Иако током целе седнице јавност није чула који су то разлози 
определили председника општине да укаже неповерење свом првом сараднику, 
Михајловић је осетио потребу да се, на свој начин, оправда пред одборницима.

‘’Желим да кажем да нећу коментарисати разлоге за моје разрешење. Једи-
но могу да кажем да све што је изнесно везано за мене, базирано је на нетачним 
претпоставкама,’’ рекао је Михајловић.

Образлажући свој предлог за кадровске промене у локалној самоуправи, 
председник општине Милан Ђокић није помињао нелагалну градњу свог заменика 
на подручју Старе планине и у центру града, на коју су се у саопштењима позивале 
опозиционе странке, али је позвао грађане да се окану сплетки и завера.

БОР - Чланови Општинског већа у Бору усвојили су две одлуке о суфинанси-
рању пројеката из ИПА програма прекограничне сарадње са Бугарском. По речима 
Александра Миликића, председника општине Бор, уколико предложени пројекат, 
„Рука у руци рукомет“ прође, то ће омогућити да се организује међународни руко-
метни турнир и камп на Савачи, док ће други, изузетно важан пројекат бити везан 
за екологију, односно испитивање квалитета воде и земљишта. Општина Бор је у 
првом пројекту носилац посла, док је у другом пројекту партнер, а учествоваће са 
по 15 одсто за оба пројекта.

-Првим пројектом ће општине Бор осим међународног турнира, добити и 
уређење дела Саваче, јер ми са овим пројектом, као и из сопствених средстава, по-
кушавамо да Савачу у наредним годинама поставимо као озбиљан туристички по-
тенцијал. Други пројека се односи на набавку возила,тачније, комбиноване маши-
не и возила за изношење смећа са дивље депоније, чиме би се подигли капацитети 
ЈКП „3.октобар“-каже Миликић.

Чланови Општинског већа су на седници добили и задужења тако да ће Љу-
биша Репеџић бити задужен за пољопривреду, Добрица Ђурић за социјалну зашти-
ту и бригу о деци, Данијел Алексић за ванредне ситуације, Тамара Пауновић за об-
ласт образовања, Милена Станојковић за културу и информисање, Игор Јанковић 
за спорт, Славиша Фришковић за јавна предузећа и установе, Бобан Јаношевић за 
рурални развој, док ће Срећко Здравковић бити задужен за омладину и пројекте.

На седници је усвојена и измена Правилника о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, тако да ће председник општине,имати 
шефа кабинета и три помоћника, као и ново радно место за протоколарне посло-
ве у пријемној канцеларији. М.М. 

БОР - Општина Бор се нашла међу 33 локалне самоуправе којима су одо-
брени пројекти за инфраструктурне радове из Фонда за локалне самоуправе Ми-
нистарства за државну управу и локалну самоуправу. Средства од девет милиона 
динара биће искоришћена за адаптацију локала у улици Д.Р. Бобија у Новом град-
ском центру у коме ће се формирати целина за предшколско образовање. Према 
проценама надлежних, обданиште би имало капацитета да прими 120 малишана, 
што би знатно смањило број оних који су данас на листи чекања.

У Фонду за локалне самоуправе ове године је издвојено 320 милиона дина-
ра. Подршку је добило 59 пројеката, а поред општине Бор, ресорно министарство 
је одобрило три милиона динара општини Бољевац за адаптацију биоскопске сале 
Културно образовног центра, општина Неготин је добила нешто више од 3,1 ми лион 
динара за унапређење рада локалне пореске администрације, кроз набавку инфор-
мационог система за подршку администрирању фискалних форми у Општинској 
управи, општина Књажевац 1,6 милиона динара за 57. Фестивал културе младих 
Србије( ФКМС), док је општини Кладово одобрено 500.000 динара за „Златну бућку 
Ђердапа“, која се одржава у Текији. М.М.

‘’Статутарно право председника општине и странке која чини већину је да 
са својим кардовима располаже на начин на који мисли да је адекватан рациона-
лан, функционалан. Желим да затворим сплетке и сензационализам у жутој штам-
пи и у нашој малој чаршији’’, инсистирао је председник Ђокић.

Опозициона коалиција ‘’За Књажевац заједно’’ очекивала је и смену пред-
седника Скупштине општине.

‘’За нас су небитни разлози због 
којих ће се десити ова смена, ми смо још 
пре две године указивали да решење које 
нудите није најсјајније. Очекивао сам да 
на овом предлогу допуне дневног реда 
видим и име председника СО Књажевац’’, 
рекао је Драган Манчић, шеф одборнич-
ке групе ‘’За Књажевац заједно’’.

За Социјалистичку партију Србије, 
ова смена представља унутарстраначки 
договор у Српској напредној странци у 
Књажевцу.

‘’Сматрам да је ово јесте озбиљ-
на ситуација. Можда кад дође до разре-
шења високог функционера треба јавно 
рећи разлоге, али то је питање за пред-
лагача’’, нагласио је Дарко Живковић, шеф 
Одборничке групе СПС.

Мирољуб Михајловић, тајним гла-
сањем, разрешен је дужности већином 
гласова одборника, а за новог заменика председника општине, на исти начин, иза-
бран је Радојица Вучић, дипломирани економиста и досадашњи одборник СНС-а у 
општинској скупштини.

 Љ.П.

ДРУГИ РЕБАЛАНС ЗА АКТИВНОСТИ У 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На седници Скупштине општине, 
одборници су усвојили и други ребаланс 
буџета. Како је образложио председник 
Општине Милан Ђокић, њиме се стварају 
предуслови за интензивније активности 
у сеоским месним заједницама.

У оквиру постојећих средстава, 
стварамо предуслове за интензивније 
активности у сеоским месним заједница-
ма, казао је, образлажући други ребаланс 
буџета, председник Општине Књажевац 
Милан Ђокић. Он је најавио изградњу ка-
пеле у Доњем Зуничу, као и радове на са-
нацији, или ревитализацији сеоских до-
мова, односно радове на објектима који 
захтевају нужну интервенцију у Миниће-
ву, Витковцу, Грезни, Васиљу, Каличини, 
Штипини...
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МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 
ПОДРЖАЛО ПРОЈЕКАТ ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ 

ЈАВНИХ АРТЕСКИХ ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ

Одржана скупштина капетана унутрашње пловидбе

kРЕЋЕ СЕЗОНА 
ПЛОВИДБЕ НА 

КРУЗЕРИМА

Поводом Дана општине Неготин

РАСПИСАН КОНКУРС 
ЗА „МАЈСКЕ НАГРАДЕ”

Министар Антић примио делегацију из Зајечара

Министар рударства и енергетике Александар Антић примио 
је градоначелника Зајечара Бошка Ничића и представнике Удру-
жења „За чесме“, Бобана Погарчића и Душана Војводића. На састан-
ку је договорено да Министарство рударства и енергетике пружи 
стручну и техничку помоћ у реализацији Пројекта за очување, лега-
лизацију, ревитализацију и заштиту јавних артеских чесама у Заје-
чару.

- Издао сам налог да стручњаци Министарства у сарадњи са 
пројектним тимом из Зајечара, нађу решења која су одржива и у 
најбољем интересу очувања артеских чесама и водних ресурса ре-
гиона. Циљ је да направе упутство и анализу постојећег стања са 
предложеним решењима за ефикасно спровођење законских про-
цедура у вези са очувањем и заштитом артеских чесама и природ-
них водних ресурса, казао је министар рударства и енергетике Алек-
сандар Антић.

На састанку је договорено да већ наредне недеље, стручњаци 
министарства дођу у Зајечар и сагледају конкретне модалитете за от-
почињање поступка легализације и ревитализације артеских чесама 
на територији Града. Иначе, Зајечар је специфичан по томе што има 

КЛАДОВО - На 18. редовној Скупштини Удружења капетана уну-
трашње пловидбе одржаној у кладовском хотелу “Аквастар” анализирани 
су резултати између два скупштинска заседања која се одржавају на по-
четку пролећа и у позну јесен. Искусни речни вукови разговарали су о те-
мама које су у сфери интересовања свих којима је пловидба реком свако-
дневно занимање.

- Пролећна заседања одржавају се пре почетка пловидбе на крузери-
ма. На скупштини у Кладову разматрали смо све оно шта нам се дешавало 
претходне године, анализирали смо проблеме који се односе на пловидбу 
и навигацију.Теме су биле проходност и безбедност пловног пута, зараде 
и стаус капетана и чланова њихових посада. Чули смо и какав је статус на 
релацији капетани унутрашње пловидбе послодавци - поручио је Срећко 
Николић, капетан унутрашње пловидбе. Капетанима унутрашње пловид-
бе презентовани су досадашњи резултати у оквире реализације пројекта 
“Данте” у којем су дефинисане смернице за унапређење административних 
процедура на пловном путу на делу Дунава кроз Србију.

- Безмало десет година капетани унутрашње пловидбе у нашој земљи 
покушавају да покрену процес усклађивања правила и залажу се да “једна 
река има једно правило” које ће регулисати пловидбу читавим током Ду-
нава - додао је Николић.

На Скупштини капетана унутрашње пловидбе презентована је и књи-
га о капетану Јосипу Карлићу, усвојен је финансијски извештај о пословању 
у 2017. години и предложени су чланови за састав Управног и надзорног од-
бора. У раду скупштине учествовао је и Драган Новаковић, заменик пред-
седника општине Кладово. М.Р.

НЕГОТИН - Поводом Дана општине Неготин, 12. маја, општинска Ко-
мисија за избор, именовања, награде и признања расписала је јавни позив 
за подношење пријава за доделу “Мајске награде”, “Повеље” и звања “По-
часног грађанина општине Неготин”. Предлоге са образложењем за доделу 
награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим органи-
зацијама, за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општи-
не Неготин и другим областима, за 2017. годину, могу поднети сва физич-
ка и правна лица.

Образложени предлози, са одговарајућим прилозима, у фотокопији, 
за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Ко-
мисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Не-
готин. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

“Мајска награда” се, иначе, додељује појединцима и организација-
ма за допринос у развоју општине остварених у привреди, науци, уметно-
сти и другим областима. 

“Повеља” је намењена овдашњим ученицима и студентима за постиг-
нуте резултате на такмичењима у земљи и иностранству, док се звање “по-
часног грађанина” додељује за достигнућа и дела која представљају изу-
зетан допринос развоју општине Неготин, изградње хуманих односа међу 
људима и развоју сарадње у области привреде и културе. 

Рок за слање предлога Комисији је 30. април.
 С.М.Ј.

највећи број артеских чесама по глави становника у свету, наводи 
се у саопштењу Министарства рударства и енергетике.
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15:45 14:40 13:20

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

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

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

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

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

СУСРЕТ ТОРЛАКА 
СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ

ЂЕРДАПСКА “ДВОЈКА” РУШИ РЕКОРДЕ
На свечаној академији обележен дан ХЕ “Ђердап 2”

Пола века побратимства

НЕГОТИН - У Дому културе у Неготину запослени у ХЕ “Ђердап 2” свечаном 
академијом су обележили 33. године од почетка производње струје. Ђердапска 
„двојка” је друга заједничка српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. Изграђе-
на је на 863. километру Дунава од ушћа у Црно море код Кусјака, на месту где је Ду-
нав, у зависности од водостаја, широк од 850 до 900 метара. 

Почеци изградње везују се за заједничку посету председника Југославије и 
Румуније Јосипа Броза Тита и Николаја Чаушескуа, 3. децембра 1977. године. Безма-
ло седам и по година касније 12. априла 1985. године у хидроцентрали код Кусјака 
хидроагрегат А-3 произвео је прве киловат-часове електричне енергије. Током 33 
године успешног рада друга дунавска фабрика струје до краја 2017. године произ-
вела је 44,3 милијарде киловат-часова струје, што је 5 одсто више од плана за тај пе-
риод, подсетио је Синиша Матовић, директор хидроелектране “Ђердап 2”.

-Уз максималну погонску спремност и средњи годишњи доток од 4536 ме-
тара кубних воде у секунди произведено је више од 1,5 милијарди киловат часова 
електриче енергије, тако да је годишњи план премашен за око 2,5 одсто. То је зна-
чајан резултат с обзиром да је почетак 2017. године обележио мали доток воде.Упр-
кос томе прошлогодишња производња једна је од пет најбољих током претходне 33 
године. То потврђује да је ХЕ “Ђердап 2” као део огранка “ ХЕ Ђердап” и ЈП “ЕПС” је-
дан од најпоузданијих произвођача хидроелектричне енергије- истакао је Матовић.

Хидроелектрана “Ђердап 2”, водне потенцијале Дунава експлоатише са 10 

КЊАЖЕВАЦ - Председник Општине Књажевац Милан Ђокић приредио је 
протеклог викенда, пријем за учеснике још једног сусрета Тимочана Торлака Ср-
бије и Бугарске.

Домаћин овогодишњих сусрета и традиционалне Торлачке вечери било је 
Минићево, које је угостило пријатеље из Чупрења, Белоградчика, Салаша, Берко-
вице. Они истичу да сарадњу треба интензивирати повезивањем привредника, а 
сви се надају отварању граничног прелаза на Кадибогазу.

‘’Дошли смо у посету председнику Општине, обићи ћемо манастир Суво-
дол, договарамо се да наше дружење прерасте у већу манифестацију, да све про-
ширимо на економију, културу, спорт...’’, рекао је Славољуб Милановић, председ-
ник МЗ Минићево.

‘’Желимо да раширимо и обогатимо нашу делатност, а за то је потребно от-
варање граничног прелаза на Кадибогазу. Организовали смо два сусрета са амбаса-
дором Србије у Бугарској Владимиром Ћургузом и амбасадором Бугарске у Србији 
Радком Влајковим. Они су обећали помоћ у отварању прелаза. Позитивни сигнали 
долазе и из Агенције за путну инфраструктуру у Софији, тако да очекујемо да се от-
варање прелаза догоди у наредне две године,’’ нада се Љупче Веселинов, председ-
ник Торлачког друштва у Белоградчику.

‘’Општина Чупрење се нешто касније укључила у ове сусрете Торлака, али 
ево партнери смо већ четири, пет године, активно учествујемо, ваш народ долази 
код нас. Ово је дивно дружење, погранична сарадња и дај Боже да наставимо даље’’, 
рекао је Вања Костин, кмет Чупрења.

Торлачко вече позитивна је последица вишедеценијске сарадње Белоград-
чика и Књажевца, која се проширује и кроз прекограничке пројекте, казао је пред-
седник књажевачке општине општине.

‘’Сарадња на прекограничним пројектима проширила је круг пријатеља с 
друге стране границе са којима реализујемо велики број пројеката. Очекујем да и 
наши привредници нађу модел како би могли да сарађују, да наше културне уста-
нове наставе сарадњу, да се интензивира сарадња у области спорта. Иако су они у 
Европској унији, муче нас исте муке и солидарни можемо једни другима да помо-
гнемо’’, истакао је Ђокић.

Књажевац и Белоградчик обележавају ове године пола века побратимства.
 Љ.П.

агрегата инсталисане снаге од 270 мегавата и стално помера горње границе у про-
изводње електричне енергије захваљујући изузетној погонској спремности која се 
обезбеђује квалитетним текућим одржавањем и планираним ремонтима.

- У овој години следе капитални ремонти хидрагрегата 7 и 8 у трајању од 117, 
односно од 103 дана, као и капитални, шестомесечни ремонт бродске преводнице.
Ове године предстоје нам и обимни радови на хидромеханичкој опреми, ревизији 
хидрауличких инсталација и система противпожарне заштите, као и антикорозив-
на заштита опреме- додао је Матовић.

На свечаности у Неготину 33 године успешног рада запосленима у хидроцен-
трали “Ђердап 2” честитао је и Радмило Николић, директор за производњу струје 
у огранку ЕПС-а “ХЕ Ђердап”. Он је најавио ревитализацију агрегата који су зашли у 
четврту деценију рада експлоатишући водне потенцијале Дунава без непланира-
них застоја.

- Овде смо да обележимо дан хидроелектране „Ђердап 2” која је један од 
најзначајнијих сегмената у систему Електропривреде Србије. Захваљујући изузет-
ној погонској спремности закључно са 11. априлом ове године реализација плана 
производње струје на другог ђердапској хидроелектрани већа је за 33,5 одсто. У 
току су техничке припреме за обнову хидроагрегата, којом ће се производни ка-
пацитет са 270 повећати на 320 мегавата и продужити радни век моћних машина- 
поручио је Николић.

На свечаној академији у неготинском Дому културе јубиларна признања до-
били су запослени, за 10, 20, 30 и 35 година рада. У музичком делу програма учество-
вали су хор неготинске цркве “Света Тројица”, дечји хор “Вивак” и ученици средње 
музичке школе “Стеван Мокрањац”. М.Р.
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СЛАВИЦА ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ 
ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЈУ 

ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА

ДОНАЦИЈА ВРЕДНА 
150 ХИЉАДА ЕВРА

Симпозијум у зајечарском Здравственом сентру

Културно удружење мештана Уровице помаже неготинском Здравственом центру

ЗАЈЕЧАР-Проф. др Славица Ђукић Дејановић посетила је Зајечар и 
била гост на симпозијуму „Цитодијагностика и куративни третман болести 
доњег репродуктивног тракта жена“ у Здравственом центру Зајечар, где је 
одржала предвање, односно представила Стратегију подстицања рађања.

Након презентације Стратегије Славица Ђукић Дејановић састала се 
са градоначелником Бошком Ничићем. 

Током разговора потврђено је да је статистика у Зајечару поража-
вајућа, да се на 1.000 становника роди шест беба, а умре 18 становника. 
Због тога је, како је закључено, потребно да национални и локални про-
грам буду комплементарни. Овом приликом договорена је сарадња са ло-
кланом самоуправом у циљу повећања наталитета на подручју Зајечара.

„Договорили смо се да ће наш национални програм и локални про-
грам, дакле програм града Зајечара бити комплементарни, уз мере које смо 
као држава предузели и које се односе на све грађане Србије, на грађане 
Зајечара. Сарадња са јединицом локалне самоуправе, посебно када је у пи-
тању образовање, здравство, биће подигнута на виши ниво. Ми у програ-
мима немамо питања везана за репродуктивно здравље. Нама се догађају 
малолетничке трудноће и секундарни стерилитет. Дакле, мораћемо у об-
разовање, а оснивач образовних институција и предшколских и школских, 
јесте јединица локалне самоуправе, да уведемо додатне едукације за роди-
теље, за децу, да на време уче оно што заправо треба да науче да би негова-
ли своје здравље. То је с једне стране. С друге стране стварањем услова за 
веће запошљавање младих и бољи квалитет живота, Зајечар би могао по-
ново да постане атрактиван“ - рекла је проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Ђукић Дејановићева је нагласила да веза између локалне самоупра-
ве и младих људи који напусте град, мора да постоји. Статистика је и у тој 
области, према њеним речима, поражавајућа.

“Морамо урадити још нешто. Не можемо младом човеку никако за-
бранити нешто што је цивилизацијска карактеристика и да мигрира, и да 
напусти (свој град), али оно што треба да радимо је да са људима који оду 
из Зајечара, јединица локалне самоуправе држи чврсту везу, да ако су на-
пустили земљу, земља њиховог порекла Србија, Зајечар, остане у њиховом 
срцу и да са тим људима негујемо комуникацију. Статистика каже да је про-
сек оних који одлазе ове године 28 година, а сваки пети је факултетски обра-
зован. То је велики проблем, и због тога има разлога да направимо заједнич-
ке програме, сарађујемо и решимо проблеме” - додала је Ђукић Дејановић.

Градоначелник Зајечара Бошка Ничића нагласио је да локална само-
управа ради све како би се нова радна места отворила у граду на Тимоку, 
што ће директно утицати на смањење броја младих који одлазе из града, а 
самим тим и на стопу наталитета.

“Оно што је битно је да је овај крај, Зајечар, па и читаву Тимочку 

Крајину, репродуктивно најпотентније становништво напустило и отишло, 
али се надам не трајно. То је исто допринело смањењу броја новорођених 
беба, колико и укидање подстицајних мера. Као што знате до 2013. године 
Зајечар је био међу градовима који су највише издвајали за труднице на-
кон порођаја. Годину дана су труднице тада примале око 150 евра и то је-
сте била лепа подстицајна мера. Уз ове сада подстицајне мере које је доне-
ла држава, и уз оне мере које ћемо задржати и које има град за прво, друго 
и треће дете, мислим да тај економски фактор неће бити пресудан. Пресуд-
но ће ипак бити ово о чему је говорила министарка, а то је да обезбедимо 
што већи број радних места, да се ти млади људи врате и нађу посао у свом 
завичају, а не да иду у Беч, Франкфурт, у Словачку, да тамо траже послове 
и стварају своје породице, него да се врате у свој завичај, у своје куће, код 
својих родитеља и да се поново вратимо на ону цифру из 2012. године, а 
то је око 560 новорођених беба. Већ идуће године је тај број спао на 480, 
да би у прошлој години било 340 беба, што је катастрофа” - рекао је Ничић.

Ничић је додао да је циљ садашње власти да за неколико година, от-
варањем нових радних места, ова катастрофална статистика бити само руж-
на прошлост. А.П.

НЕГОТИН -  Културно удружење мештана Уровице (КУМ) допремило 
је неготинском Здравственом центру 44 болничка кревета са системом за 

подешавање и исто толико наткасна и душека, вредних око 150.000 евра. 
-Донација, сем опреме, подразумева плаћен превоз, царину и сву 

осталу пратећу документацију. За организацију превоза помоћ нам је пру-
жио наш пријатељ Аца Недељковић из Милошева. Ову донацију омогући-
ла нам је Марија Пајкић Динуловић која је направила контакт са болницом 
у Бечу у којој иначе ради и удружења- каже Миле Динуловић, председник 
Скупштине Културног удружења мештана Уровице. 

Ово удружење које броји 30 чланова и до сада је помагало завичају, 
а намеравају да у наредном периоду још два оваква кревета поклоне ам-
буланти у Уровици, као и да школи уграде видео надзор.

-Имамо коректну сарадњу и радимо на томе да је унапредимо. То су 
људи који раде из чистог ентузијазма. Овакве донације су добродошле, али 
ми смо окренути оном другом делу да привучемо наше људе из иностран-
ства да покрену неки свој приватни бизнис - рекао је Владимир Величко-
вић, председник Општине Неготин.

Донација овог удружења дијаспоре по речима Видосаве Пауновић 
Барбуловић, вршиоца дужности директора Здравственог центра, веома је 
значајна јер ће ови кревети заменити најстарије на одељењима психија-
трије, грудном, интерном и неурологији.

 С.М.Ј.

Фото: Драган Стојановић

Фото: Данијела Николић
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Захваљујући локалној самоуправи ЈКП „Водовод“ 

опремљенији за рад РЕКОНСТРУКЦИЈА 
„ОЗРЕН БАШТЕ”НОВА ВРЕДНА 

МАШИНА

РУДНА ГЛАВА - У Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек 
ове недеље почињу радови на уређењу центра села. Оно што је у плано-
вима општине Мајданпек било предвиђено и у прошлој години реализује 
се почетком ове, са првим лепим данима који извођачу радова омогућа-
вају несметан рад.

Уклањањем објеката из самог центра села започеле су припреме за 
велики посао који у року од 60 дана треба да резултира лепшим издањем 
села. Јер, у плану је поплочавање, уградња канделабера, постављање клу-
па, садња дрвећа, изградња нове спомен чесме и сређивање спомен про-
стора, али и измештање трафо станице из центра села. Речју, у питању је 
вредна инвестиција локалне самоуправе која ће Рудној Глави обезбедити 
лепши, уређенији и функционалнији центар села.

 И.Ћ.

КЛАДОВО - У граду на Дунаву успешно је завршена још јед-
на грејна сезона, током које је из котларница”Центар” и “Пемци” у 
граду и из топлане у Брзој Паланци Јавно предузеће “ Јединство “ 
загревало близу 140.000 квадрата стамбеног и пословног просто-
ра. Током сезоне која је трајала 191 дан за рад три топлана утро-
шено је око 1710 тона мазута и 910 тона колубарског угља, казао 
је за недељник “Тимочке” Бранко Мајкановић, вршилац дужности 
директора Јавног предузећа”Јединство”. Иако је сезона заврше-
на запослени у топланама биће приправни до 3. маја и у зависно-
сти од дневних температура,активираће рад постројења.Током 
претходне зиме остварене су знатне уштеде када је реч о утрош-
ку енергената - нагласио је Мајкановић.

Упркос сложеној ситуацији на тржишту енергената у једи-
ном произвођачу и дистрибутеру топлотне енергије у кладовском 
крају нису се суочавали са проблемима када је реч о набавци по-
требних количина мазута и угља.

- Дуги низ година са добављачима енергената остварујемо 
одличну сарадњу, све обавезе подмирујемо у складу са уговоре-
ном динамиком и на време. С друге стране квалитетна припрема 
опреме и постројења која су у функцији више од четири деценије 
допринела је да минуле зиме нисмо имали хаваријских искљу-
чења због процуривања вреловодне мреже- закључио је Мајка-
новић. М.Р.

Почињу радови у Рудној Глави

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА СЕЛА
У Кладову завршена грејна сезона

БЕЗ ХАВАРИЈСКИХ 
ИСКЉУЧЕЊА

Почеле припреме за туристичку сезону у Сокобањи

СОКОБАЊА - Ових дана се у Сокобањи интензивно ради и 
гради, а све у сврху што боље припремљености за предстојећу ту-
ристичку сезону. Једна од локација у екстра зони Сокобање која се 
ових дана реконструише и адаптира је простор познат под називом 
„Озрен башта”. У питању је простор који се налази у самом центру 
Сокобање и који већ дужи низ година оживи само за време нового-
дишњих празника, када се у њој организује манифестација “Башта от-
вореног срца”. Идеја локалне самоуправе је да се реконструкцијом 
“Озрен башта” поново оживи стављањем у функцију нових садржаја 
и новим изгледом. Према речима председника општине Сокобања , 
Исидора Крстића , радови би требало да буду завршени до почетка 
главне туристичке сезоне. Радовима ће бити обухваћен и простор 
преко пута “Озрен басте” који до сада никада није обнављан тако 
да ће након завршетка радова овај део центра Сокобање добити је-
дан потпуно нов и освежен изглед. Извођач радова је локално јав-
но предузеће “Зеленило”. 

Поред замене комплетне подлоге планира се и изградња мини 
фонтане, уградња парковсог материјала, а биће и зелених површина.

 М.Б.

МАЈДАНПЕК- Захваљујући локалној самоуправи, возни парк 
Јавно комуналног предузећа “Водовод” Мајданпек богатији је за још 
једно ново возило. У питању је ровокопач, комбинована машина, 
коју је после прошлогодишње набавке канал џета односно, возила 
за отпушавање канализације, кроз капиталне субвенције општине, 
заокружио, употпунио опремљеност овог предузећа за обављање 
предвиђених активности.

Ове вредне инвестиције локалне сампоуправе помоћи ће да 
се квалитетније решавају проблеми и планиране обавезе овог јав-
но комуналног предузећа. Канал џет за који је издвојено 12,3 мили-
она динара већ отплаћује себе, захваљујући чињеници да се за ре-
шавање тог честог проблема градских средина више не ангажује 
возило са стране чије је свако изнајмљивање скупо коштало. И ро-
вокопач, вредан осам милиона динара ће добро доћи за радове на 
санацији водоводне мреже, на парцелисању мајданпечког гробља 
и друге текуће обавезе.

 И.Ћ.
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Расписани конкурси за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У ЗАЈЕЧАРУ 15,5 МИЛИОНА

XXXI СТРУЧНИ САСТАНАК ПРЕВЕНТИВНЕ 
МЕДИЦИНЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ЗАЈЕЧАР - У малој сали ГУ у Зајечару у среду је одржана конференија 
за новинаре, а повод је био расписивање конкурса за доделу подстицајних 
средстава за пољопривредну производњу у 2018. години. 

“Буџетом града Зајечара за 2018. годину предвиђено је 15,5 милио-
на динара за програм пољопривреде. У складу са тим урађен је и Програм 
мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја. Скупштина града усвојила је овај Програм 3. априла 2018. године, те 
је потом Комисија за подстицање развоја пољопривреде донела Одлуку о 
расписивању четири Конкурса за доделу подстицајних средстава за пољо-
привредну производњу. Расписани су: Конкурс за доделу подстицаја у об-
ласти воћарства, Конкурс за доделу подстицаја за набавку нове механиза-
ције и опреме за наводњавање у воћарству, Конкурс за доделу подстицаја у 
области сточарства и Конкурс за доделу подстицаја из области пчеларства. 
Укупан износ бесповратних средстава који се додељују овим конкурсима 
је 13,5 милиона динара” - рекла је Весна Станковић, члан градског већа за-
дужена за пољопривреду.

Интензитет подстицаја креће се од 60-70% од укупне вредности ин-
вестиције без ПДВ-а у износима од 30.000 до 100.000 динара.

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се 
према критеријумима утврђеним у Програму мера и Правилнику о доде-
ли средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара који доно-
си Комисија за подстицање развоја пољопривреде.

Како је речено на конференцији подносилац пријаве дужан је да до-
стави следећа документа: 

1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области 
воћарства на територији града Зајечара за 2018. годину

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:
•	 да	по	неком	другом	основу	не	користи	бесповратна	подстицајна	

средства за исту намену;
•	 да	даје	сагласност	Градској	управи	Зајечар,	да	може	за	потребе	по-

ступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намење-
них пољопривреди за 2018. годину извршити увид, прибавити и обрадити 
личне податке подносиоца Пријаве

•	 да	потврђује	да	добављач	и	подносилац	захтева	не	представљају	
повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних 
лица

3. фотокопију важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана 
важећа лична карта уколико је са чипом 

4. фотокопију картице рачуна регистрованог пољопривредног газ-
динства

5. Потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдин-

става за 2018. годину (коју издаје Управа за трезор)
6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
-подаци о пољопривредном газдинству за 2018. годину са подаци-

ма о члановима регистрованог пољопривредног газдинства (које издаје 
Управа за трезор)

7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
-подаци о структури биљне производње за 2018. годину (Управа за 

трезор)
-подаци о структури животиња за 2018. годину (Управа за трезор)
Станковићева је додала и да је за сваки Конкурс посебно потребна 

документација којом се доказује да је за воћарство извршена набавка сер-
тификованих садница-рачун,отпремница или фискални рачун, купопродај-
ни уговор за куповину квалитетних грла, предрачун или рачун за набавку 
механизације и опреме за наводњавање и рачун, отпремница и фискални 
рачун за пчелиња друштва и опрему за пчеларство. 

Иначе, на данашњој конференцији најављено је и да се очекује да Ко-
мисија ускоро распише и конкурсе за подстицаје у Органској пољопривре-
ди као и за подстицање и помоћ Удружењима из области пољопривреде.

 А.П.

Под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, 
у организацији Завода за јавно здравље “Тимок” из Зајечара и Медицин-
ског факултета Универзитета из Ниша, од 18. до 21. априла 2018., у хотелу 

„Aquastar Danube“ у Кладову, одржава се XXXI Састанак превентивне меди-
цине Тимочке крајине. Састанак је акредитован од стране Лекарске коморе 
- Здравственог савета Републике Србије као међународни симпозијум. Од 
првог одржавања пре тидесет година Састанак траје, живи и развија се кроз 
време и у складу са савременим актуелним захтевима, најпре као самоста-
лан, а од 1992.године у оквиру Научно стручног скупа „Еколошка истина“.

Са савременим актуелним захтевима акредитације у оквиру конти-
нуиране медицинске едукације 2012. године (двадесет пети јубиларни ), 
састанак се по први пут акредитује при Лекарској комори као домаћи сим-
позијум све до ове године, када прераста у међународни симпозијум. По-
ред професора предавача са Медицинског факултета из Ниша, као настав-
не базе, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ из 
Београда, Географског факултета из Београда, ангажују се и страни преда-
вачи са Медицинског факултета из Беча, Медицинског факултета из Загре-
ба и Института за јавно здравство Републике Српске из Бања Луке. 

Поред пленарних и уводних предавања уважених професора фа-
култета, састанак се одвија и кроз четири сесије: Јавно здравље и станов-
ништво, Хигијена и заштита животне средине, Микроорганизми и људи и 
Епидемиологија јавног здравља. 

Стручни састанак превентивне медицине Тимочке Крајине једини 
је састанак у нашој земљи, после Нишких превентивних дана, који окупља 
велики број лекара различитих специјалности и високог кадра здравстве-
них сарадника који својим презентацијама пријављених радова доприносе 
значају и развоју превентивних мера и активности у заштити и унапређењу 
здравља становништва.

Завод за јавно здравље “ТИМОК” Зајечар
Марина Војновић, председник Организационог одбора и 

Координатор Програма континуиране медицинске едукације
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ОДРЖАНА РЕВИЈА СУЗАНЕ ПЕРИЋ

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ 
И ФОЛКЛОРНЕ 

БАШТИНЕ

ВЕЛИКА НАГРАДА 
ИЗЛОЖБЕ НИЈЕ 

ДОДЕЉЕНА

КУЛТУРА

БОР - Позната домаћа дизајнерка Сузана Перић и модна кућа “Елите” при-
редили су протеклог викенда прави модни спектакл у велелепном хотелу “Језеро” 
за Борском језеру. Одличну атмосферу је употпунила певачица Јелена Розга.

Борско језеро је било центар домаће модне сцене. Наша талентована кре-
торка Сузана Перић представила је нову колекцију за пролеће и лето под називом 
“Most Wanted” (најтраженије).

Колико је било интересовање за овај модни хепенинг најбоље показује по-
датак да је ревији присуствовало око 400 гостију, међу којима и велики број оних 
из јавног живота земље и Бора, као и педесетак представника, углавном, нацио-
налних медија.

Приказану колекцију чине модели који младу урбану жену подржавају у ње-
ној потреби за изражавањем слободе и независности.

МАЈДАНПЕК - Велика XVI међународна изложба слика “Жене сликари 
Мајданпек 2018” у граду под Старицом отворена је прошле суботе на радост љу-
битеља уметности. Овогодишња поставка ослоњена је на 174 рада 106 уметница 
из Мексика, Холандије, Хрватске, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Ср-
бије, а према једногласној одлуци стручног жирија изложбе “Grand prix”, односно, 
велика награда изложбе није додељена већ само прве награде у пет категорија и 
три похвале.

Изложба “Жене сликари” као јединствена манифестација ликовне уметно-
сти у овом делу Европе, па и света, до сада је успела да окупи око две и по хиљаде 
уметница из 20 земаља света које су њеном одржавању и расту дале и лични пе-
чат. Ове године, прву награду за сликарство освојила је Јосипа Крижановић из Су-
ботице, за цртеж, Снежана Премовић из Рашке, за графику Анита Јовановић Радо-
сављевић из Велике Плане, за скулптуру Дарија Стипанић из Ријеке, а у категорији 
дигитал арт Миљана Раденковић из Беле Паланке. Похвале су заслужиле Румијана 
Јотова из Холандије, Весна Милановић из Београда и Јелена Костић из Новог Сада.

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек је отварајући манифестацију 
која представља бренд ове средине истакао да је изузетан успех организовати из-
ложбу са толиким бројем радова и уметница које излажу. Он није пропустио прили-
ку да захвали свима онима који су ову манифестацију осмислили и покренули, а то 
је Удружење за Мајданпек уз посленике културе из овога града, али ни онима који 
су се побринули да она траје и достигне ниво на којем је данас. 

Организатор, Центар за културу Мајданпек омогућио је учесницама да посе-
те Музеј у Мајданпеку, Рајкову пећину и обиђу Рудник бакра Мајданпек, а Удружење 
“Вредне Влајне” из Рудне Главе да упознају богатство и специфичности овдашње ку-
хиње. И.Ћ.

КЛАДОВО - У присуству бројних генерација на свечаној академији у кладов-
ском Дому култутре обележено је 70 година успешног рада аматерског културно 
уметничког друштва “Полет” основаног 1948. године. Између два светска рата Кладо-
во је имало 15 кафана на сваких 150 становника по једну и на сваких 80 становника 
по једног музиканта.То су били темељи за организовану песму и игру. Хроничари су 
забележили да је 1925. године значајан утицај на формирању културно аматерских 
друштава у вароши и селима, велики утицај имао учитељски брачни пар Михајло и 
Султана Бијелић. Играчи фолколора тада су наступали у ношњама које су доносили 
од куће, написао је у књизи полетом до “Полета” кладовски публициста Вишеслав 
Живановић. На свечаној академији точак историје окретао се кроз покретне сли-
ке, тако да су млађе генерације сазнале да је пре седам деценија у Кладову основа-
но Културно просветно друштва које је имало драмску,хорску и фолклорну секцију.

- Чланови су радили на подизању културног нивоа и очувању народног ства-
ралаштва. У преношењу и одржавању нити народне традиције, фолклора, песме и 
игре биле су успешне бројне генерације кладовљана. Од првих кореографија до да-
нашњих дана “Полет” су красили његови чланови и њијхова љубав на очувању на-
родних умотворина, ношње, песама и игре основних алки у ланцу народног ства-
ралаштва- нагласила је Мирјана Милутиновић, председница АКУД “Полет”.

Са много ентузијазма кладовски фолклорци радили су на подизању култур-
ног нивоа и очувању народних обичаја. На тим темељима једнако успешне биће и 
генерације које долазе, јер имају обавезу да се залажу за преношење и одржавање 
традиционалне песме, игре и фолклоре једнако као њихови преци, једна је од по-
рука са свечане академије. М.Р.

АКУД “Полет” обележава 70 година успешног рада

Отворена традиционална XVI Међународна изложба слика 
“Жене сликари Мајданпек 2018”

Модни спектакл на Борском језеру

Колекција “Most Wanted” на својеврстан начин представља ретроспекти-
ву две деценије дизајнерског рада Сузане Перић. Кроз приказане креације про-
жимају се детаљи са најуспешнијих и најтраженијих модела претходних колекција.

Модели су израђени од природних материјала као што су памук и свила, 
а инспирисани осамдесетим годинама прошлог века са дашком боемског стила.

“У сваком моделу сам пренела један од знакова са најпродаванијих хаљина 
из ранијих колекција – неки детаљ, рукав,… Хтела сам да овим заокружим 20 годи-
на каријере”, каже наша креаторка.

“Ова колекција представља слободну жену, жену која има право избора. Ако 
јој се допада моја хаљина носиће је без предрасуда да ли мене воли или не. Сви се 
ми трудимо да се наши модели допадну људима, и ту су креатори небитни”, пору-
чила је Сузана Перић.

Презентацију колекција отворена је уметничко-плесним перформансом пле-
сача Института за уметничку игру.

Као специјална гошћа Сузане Перић у улози манекенке појавила се глуми-
ца Катарина Радивојевић.

Звезда музичког програма била је популарна сплитска певачица Јелена Роз-
га, која је атмосферу подигла до тачке усијања.
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