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ВЕлИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОДМОР У СОКОБАЊИ
Исидор Крстић, председник општине Сокобања за „Тимочке”

Сокобања у последње две године бележи највећи туристички промет у Ср-
бији. Ове године смо донели план генералне регулације, јер смо имали ситуацију да 
је претходни документ био 70 одсто неупотребљив. Чинимо све што је у нашој мо-
гућности како бисмо створили услове за долазак инвеститора и отварање нових 
радних места. Приметан је раст броја туриста и то је оно што нас радује, али мо-
рамо још много боље и брже да радимо, како бисмо Сокобању учинили идеалним ме-
стом за живот, поручио је у интервјуу за недељник „Тимочке“, исидор Крстић, пред-
седник општине Сокобања.

Како оцењујете 2018. годину у погледу развоја општине Сокобања?
– Сокобања бележи изузетно успешну пословну годину. Ове године смо до-

нели план генералне регулације,јер смо имали ситуацију да је претходни документ 
био 70 одсто неупотребљив. Много тога је урађено. Асфалтирани су путни 
правци према селу Шарбановац и према Богдинцу, 40 км атарских путева 
је завршено, што раније није рађено. Обновљена је фасада и замена сто-
ларије у Општини, као и фасада на згради Народне библиотеке, а све то је 
рађено и у средњим школама. Доста смо урадили и на побољшању водо-
снабдевања. На том пољу планирамо да издвојимо наредне године кроз 
пројекте још 100 милиона динара. За замену азбестно цементних цеви 
уложено је 45 милиона динара. Један од битнијих проблема је решавање 
имовинско правних односа, јер смо у већој мери уписани као корисни-
ци а не као власници земљишта. Саобраћајнице се воде на фи-
зичка лица а оне постоје 50 и више година. И то су све про-
блеми, где су нам везане руке како бисмо инвестиције брже 
реализовали. Покушавамо да то решавамо што ефикасније. 
Сокобања је једна од ретких општина која је увела беспла-
тан превоз на територији читаве општине, као и бесплат-
ну ужину за све ђаке. Помажемо и социјално угрожене. 
Негде око 15 одсто буџета је опредељено у ове сврхе. 
Са канцеларијом за управљање јавним улагањима 
реализовали смо пројекат енергетске ефикасно-
сти за школу „Бранислав Нушић“ вредан око 85 
милиона динара, а ових дана крећемо са реа-
лизацијом реконструкције и адаптације старе 
основне школе где ће бити уложено 
100 милиона динара. Наша је жеља 
да обданишта енергетски зашти-
тимо, и да путем топлотних пумпи 
преусмеримо грејање на обновљи-
ве изворе, односно да користимо 
наше термалне воде које одлазе у 
реку, тако што би топлотним пумпа-
ма грејали средњу и основну школу, Предшколску установу „Буцко“, Народну библи-
отеку и Дом здравља и управо се је у току реализација тог пројекта. Завшено је и 
уређење пута према Сврљигу, као и путног правца од села Језеро према Нишу. Сада 
се ради и државни пут Алексинац – Сокобања - Књажевац и асфалтирано је 15 км те 
саобраћајнице. Општински буџет је око 600 милиона динара и без помоћи државе 
и пројеката прекограничне сарадње, многе ствари не би успели да завршимо. Од-
личну сардњу имамо и са другим председницима општина и градоначелницима. 

Општина Сокобања је и ове године била прави туристички хит. 
-Тако је. Општина Сокобања уназад две године бележи највећи туристички 

промет у Србији. Ове године крећемо са експропријацијом земљишта за уређење 
кеја реке Моравице. Планом генералне регулације предвиђено је да на северној и 
западној страни реке буде туристички садржај, и биће уређена пешачка и бицикли-
стичка стаза. За експопријацију земљишта смо сада опредлили око 20 милиона али 
смо спремни да уложимо и до 100 милиона динара. Крећемо и са уређењем трото-
ара јер је то недостајало Сокобањи. Очекује се да комплетно уређење кеја Мора-
вице буде завршено за годину и по дана. Следи и изградња хотела а мислим да ни-
када није било повољније време за ову врсту инвестиција него сада, јер је Влада 
Републике Србије на седници од 8. марта донела уредбу о субвенционисању инве-
стиција у изградњу хотела а Сокобања као туристичка дестинација донела је одлу-
ку којом ослобађа од дажбина инвеститоре који граде хотеле у бањи до 50 одсто. 
Идеја око директног изласка на аутопут Коридор 10 је заживела и ових дана је спро-
ведена јавна набавка и управо се креће са израдом пројектне документације за из-
раду петље код Рутевца и пута до Малог Цвета, тако да Сокобања добија квалитет-
нији пут и краћи за 14 км до Београда и западне Србије. Добили смо и два таоалета 
на излетиштима и крећемо са радовима на уређењу парка Бањица, што реализује-
мо са партнерима из Бугарске. Интензивно се ради и на уређењу летње позорнице, 
јако битном објекту што ће укупно коштати близу 1,2 милиона евра. У плану је по-
кривање летње позорнице како би могла да буде функционална и лети и зими, за 
све туристичке и културне манифестације и као конгесна сала. Радове на уређењу 
летње позорнице суфинансира Министарство туризма и телекомуникација са 50 
одсто учешћа и очекује се да ће наредне године бити пуштена у рад. Ове године 
смо били домаћини Европског првенства у мажурет плесу и по оцени стручне јав-
ности, домаћина и гостију, као и учесника, Сокобања је показала најбољу организа-
цију ове манифестације. Иначе, смештајни капацитети у општини су 80 одсто у при-
ватном власништву. Имамо изузетно добре апартмане у приватном смештају, што 

препознају гости који долазе у што већем броју.
Колико је развијен сеоски туризам?
-Што се тиче сеоског туризма ту имамо великог потенцијала. Неопходна је 

боља презентација свих ресурса и већа едукација становништва како би се више 
опредељивали у том правцу, јер има интересовања. Сокобања је позната по изврс-
ном сиру, доброј ракији и меду и наша је намера да кроз удружења, све производе 
брендирамо и заштитимо а онда порадимо и на пласирању те робе по повољњим 
условима на тржишту. Сокобања је издвојила значајна средства за субвенциони-
сање пољопривредне производње, за развој сточарства, пчеларства и воћарства, 
око12,2 милиона динара. Мислим да смо и једина општина у Србији која 100 одсто 
субвенционише осемењивање у говедарству. Сада смо кренули и са субвенциони-

сањем кредита. Свим пољоприведним произвођачима који имају кредит-
на задужења, камату субвенционише општина, са циљем да им помогне-

мо да њихова производња буде рентабилнија. Наш познати инвеститор 
компанија Тера Оптима креће ове године са изградњом хладњаче у Жуч-
ковцу. Познато је да је ово подручје изузетно погодно за воћарску про-
изводњу. На територији општине имамо две задруге. Сокобања је купи-
ла пословни простор некада највећег комбината ПКБ Требич, око 1200 
квадрата простора и ту планирамо да сместимо ЈКП „Напредак“, ЈП „Зе-

ленило“ и једну од задруга.
Шта још недостаје општини Сокобања?

 - Сокобањи недостају хотели са четири и пет 
звездица. У току је реконструкција хотела Сунце који 
би 2019. године требало да крене са радом и имаће че-
тири звездице. Нама у овом тренутку недостају 10 до 
15 хотела који би требали да се изграде на подручју 
општине како бисмо били конкуреннти у односу на 

друга места не само у Србији, већ и шире. Имамо ве-
лики број гостију из иностранства, нарочито из Бу-

гарске али и из Кине, Русије итд. Над хотелско ту-
ристичким предузећем Лептерија 2015. године је 

уведен стечај. У склопу тог предузећа су хотели 
Здрављак и Турист, ресторан Чока и бања Јо-
шаница и имам нека сазнања да ове године по-
стоји могућност да ће неки од тих хотела ићи 

на продају и што је најважније има интересо-
вања код инвеститора. Ови хотели се сада из-

најмљују и раде по три, четири месеца а онда се 
преко зиме затварају. Некада је у том предузећу ра-

дило око 140 људи.
Који су највећи проблеми грађана Сокобање?

- Највећи проблем је незапосленост и један од приоритета је управо ства-
рање могућности за отварање нових радних места. Имамо око 1500 незапослених, 
што није превелики број, али је процентуално изнад републичког просека и то није 
добро. Чинимо све што је унашој могућности како бисмо створили услове за дола-
зак инвеститора. Приметан је раст броја туриста и то је оно што нас радује али мо-
рамо још много боље да радимо како бисмо Сокобању учинили идеалним местом 
за живот. Надам се да ћемо реорганизацијом Општинске управе многе ствари ста-
вити на своје место у смислу ефикаснијег и бржег рада.

Сокобања је прва и једина еколошка општина у Србији.
 -Тако је. Сокобања је давне 1992. године на својој редовној скупштини про-

гласила територију првом еколошком општином. Ми смо и прва општина у Србији 
која је кренула са раздвајањем отпада. У свакој улици су постављени одвојени кон-
тејнери за амбалажу од стакла, пластике , хартију, и свако домаћинство је доби-
ло канту за органски отпад. Још увек код суграђана није заживела свест о важно-
сти раздвајања отпада, па ћемо до краја године обезбедити за свако домаћинство 
и специјалне канте које ће поставити у кухињама где ће одлагати и раздвајати от-
пад. Већина сеоских месних заједница је добила контејнере. Путем јавно приват-
ног партнерства планирамо да оспособимо за рад наше комунално предузеће јер 
тренутно нема техничке могућности за посао који обавља.

По чему је све Сокобања конкуретна у односу на друге бање у Србији?
- То је најстарија српска бања. У великој је предности у односу на друге бање 

због природног потенцијала. Смештена у срцу природе, на простору где је окру-
жују четири планине, река и два језера. Велике благодети су термалне воде, изузет-
но подручје са лековитим природним фактором. У непосредној близини на 60 км 
је аеродром. Добили смо два нова хотела Сокотерме и Натали спа хотел, који имају 
спа и велнес центар. Поменимо само неке познате личности које су боравиле у Со-
кобањи: Иво Андрић, Бранислав Нушић, Стеван Сремац, Исидора Секулић, и мно-
ги други. Својевремено је и Иво Андрић рекао да је после само месец дана прове-
дених у Сокобањи, годину дана здрав и оран за рад, а много тога говори позната 
Нушићева изрека „Сокобања, Соко град, дођеш стар, одеш млад. 

 Д.К.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 

средства.“
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УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЈЕДИНА 
АлТЕРНАТИВА ВлАСТИ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖЕНСКОГ 
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Драгана Рашић, одборница Демократске странке у Скупштини града СО Зајечара за „Тимочке“

Граду Зајечару бесповратна средства

ИНТЕРВЈУ / ЕКОНОМИЈА

За седнице локалног парламента наша одборничка група се озбиљно при-
према. Свако од одборника има ресор за који је задужен и у зависности од пред-
ложеног дневног реда бирамо одборнике који ће за скупштинском говорницом 
преносити наше заједничке ставове. Једино уједињена опозиција може парира-
ти тренутној власти у Зајечару. Важно је да град извучемо из дугова, створимо по-
вољну климу за младе људе и на тај начин их задржимо каже у интервјуу за не-
дељник „Тимочке“, Драгана Рашић, одборница Демократске странке у Скупштини 
града Зајечара.

 Испред које партије сте одборник и које Вам је мандат по 
реду?

-Чланица сам Демократске странке од свог пунолетства. 
Идеолошки, то је једина политичка странка којој могу да при-
падам и активно сам у политици од 2012. године. Од тада не-
уморно радим да демократија коначно заживи. Демократ-
ска странка и Савез за Србију тренутно представљају 
једину алтернативу власти. Мислим да је млада енер-
гија препозната на прошлим локалним изборима и 
да смо зато и освојили 18 одсто гласова. Први ми 
је мандат у овом скупштинском сазиву, али могу 
нескромно рећи да супротно позицији у којој 
смо тренутно, изгледамо као политичари са 
искуством.Чланица сам и сталног састава 
Главног одбора ДС-а.

 Како оцењујете рад Скупштине 
града Зајечара и да ли су седнице кон-
структивне?

-Када у скупштинској сали имате 
већину, наравно да сте конструктивни 
да донесете било какву одлуку. Друго је 
питање какав је квалитет тих одлука, пре 
свега у односу на грађане. Као одборница 
и просветни радник, а пре свега као рође-
на Зајечарка, могу закључити да је мало тога 
урађено за бољи квалитет живота грађа-
на, како на државном тако и на локалном 
нивоу. Грађани препознају намере и ка-
пацитете, па су на изборима за градске 
МЗ јасно рекли шта мисле о политици 
која је већинска. Што се тиче скупштин-
ског рада он пролази у некој атмосфери: 
Шта год ви предложили, ми ћемо гласати 
како нам је речено! И ту престаје прича о 
конструктивости и жељи да се ствари по-
макну са мртве тачке.

 На који начин комуницирате са 
грађанима-бирачима?

-У последње време интензив-
но радимо на томе како да на најбољи 
начин пренесемо поруку о уједињењу опозиције као једином могућем одговору 
на ову неодговорну власт. Мислим да наша младост, активност, ентузијазам, дух 
и знање говоре у наше име. Профилисали смо своје идеје, направили тип и што је 
најважније план како ћемо даље и то је добитна комбинација у разговорима са љу-
дима. Сви смо породични људи, врло доступни за сваки вид комуникације, те нам 
грађани и сами прилазе и подржавају нас.

 Да ли сте члан неког радног тела у СГ Зајечара и да ли се уважавају ста-
вови тих радних тела?

-Поред одборничке функције, чланица сам одбора за дружтвене делатно-
сти. Ситуација је потпуно иста као и у случају седница скупштине, мање- више, све 
је по протоколу, форма без суштине.

 Да ли сте у довољној мери упознати са својим надлежностима сходно 
Закону, Статуту и пословнику СГ Зајечара?

-Када смо преузели функције као одборници опозиције, већина нас је била 
нова у том послу. Било је тешко укапирати како функционише цео тај систем, али 
смо, као и све, кренули тимски да радимо. Данас, чини ми се, све је мање недоуми-
ца, а све више сигурности и знања. То виде и људи који прате скупстинска деша-
вања. Наравно, да још увек и учимо.

 Да ли скупштински материјал добијате на време и да ли се припрема-
те за седнице локалног парламента?

-Свака седница парламента је за нас ,из опозиције, веома оз-
биљно схваћена. Бар два састанка јој претходе на којима се до де-

таља расправља о свакој тачки. Свако од наших одборника има 
део за који је посебно стручан и тако распоређујемо теме и го-

ворнике. Свесни смо да један човек не може све сам, свесни 
смо да смо у прилици да једни од других учимо, гајимо тим-
ски дух и демократско право да кажемо шта мислимо, на-
равно, и то веома одговорно. Никада нисмо дозволили да 
на седницу дођемо неприпремљени.

Да ли се често јављате за реч и колико пута сте 
поднели неки амандман или предлог одлуке?

-Теме којима се ја бавим и које представљају моје 
интересовање јесу социјалне теме. Као социолошкиња, 

мајка двоје деце, професорка и одборница покуша-
вам да Зајечар учиним градом за све. И за оне 
који на другачији начин задовољавају своје по-
требе и за оне чије су потебе специфичније, као 

и за све остале који желе да живе нормално. По-
себно сам поносна на предлог одлуке о оснивању 
фонда за помоћ деци и родитељима оболелим од 
тешких болести. Шест, седам пута смо покуша-

ли да уврстимо ту тачку у дневни ред, али на-
жалост нисмо успели. То, наравно, није разлог 
да одустанемо, то је само разлог да захтева-

мо још јаче. 
 Каква је ваша сарадња са председником 

Скупштине града Зајечара, његовим замени-
ком, секретаром скупштине...?

-На сарадњу са председништвом парла-
мента не моземо да се жалимо, у глобалу. На-

равно да нисмо у свакој ситуацији третирани 
исто као и одборници позиције, али може-

мо ту сарадњу окарактерисати као задо-
вољавајућу.

 Каква је по Вашем мишљењу 
сарадња између одборника пози-

ције и опозиције?
-Гледамо да на сваком кора-

ку будемо свесни чињенице да смо 
професионалци, одборничка функција је наш посао. За говорницом знамо да оштро 
критикујемо, али поред свега ми смо људи који улазе и излазе на иста врата.” Добар 
дан, како сте?”, су питања која не изостају.. бар са наше стране.

 Шта су приоритети у развоју града Зајечара?
-Пре свега, важно је да град вратимо из амбиса дугова, сагледамо наше реал-

не капацитете, усмеримо се ка циљевима као сто су мала привреда и запошљавање 
и створити добру климу за младе људе који би онда имали разлог да у граду остану.

 М.М.
Пројекат “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

 ЗАЈЕЧАР - У Влади Србије потписан је уговор између др Ненада По-
повића, министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки раз-
вој и Сунчице Лалић Стојановић, помоћнице градоначелника испред Гра-
да Зајечара. 

Овом приликом је потписан уговор којим се по пројекту ,,Fem-Ino” 
граду Зајечару додељују бесповратна средства у износу од пет милиона и 
400 хиљада динара. Пројекат се реализује кроз обуке и путем доделе суб-
венција за 25 жена за иновације у пословању.

Министар Поповић је приликом потписивања уговора рекао да је 
важно да се жене што више баве иновацијама. Циљ пројекта ,,Fem-Ino” је 
унапређење женског иновационог предузетништва.

 Press Град Зајечар
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САВЕТОДАВНА ПОДРШКА ЗА 
РЕШАВАЊЕ ПРОБлЕМА

Милован Каса Матовић, председник Савета родитеља ПУ “Бамби” за “Тимочке“
ДРУШТВО

БОР - Савет родитеља Предшколске установе „Бамби“ пружа саветодавну 
подршку и своје предлоге, питања и сугестије упућује Управном одбору, директо-
ру и стручним органима ПУ „Бамби“. Чланови Савета родитеља својим деловањем 
иако само саветодавно, утичу на побољшање услова за смештај деце у вртићима.

- Прву седницу смо имали почетком септембра на којој смо предложили 
које уџенике би требало да користе деца предшколског припремног програма и 
млађи. Такође смо разматрали избор понуде за добровољно годишње 
осигурање деце, дали смо предлог представника Савета родитеља за 
учешће у раду Актива за развојно планирање, као и за учешће у раду 
Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. На 
састанку су сви упознати и са годишњим планом рада за 2018/2019. го-
дину, опремљеношћу вртића и условима за реализацију плана рада. 
Савет родитеља се састоји од представника родитеља свих група из 
вртића и група при школама и састајемо се минимум четири 
пута годишње а некада и чешће у зависности од потреба – 
казао је Милован Каса Матовић, председник савета ро-
дитеља ПУ „Бамби“.

Он истиче да највећи проблем представља не-
достатк ограда у вртићима.

- После сваког викенда налазимо гомилу по-
ломљених флаша, шприцева, поломљене и укра-
дене ограде. Прошлог викенда је у обданишту 
„Црвенкапа“ украдено 15 метара ограде. То је ве-
лики проблем највише због безбедности деце 
када излазе у дворишта – наглашава Матовић.

Представници Савета родитеља прошле 
године су захтевали и пријем код тадашњег 
председника општине Бор како би предочи-
ли актуелне проблеме и припомогли у ре-
шавању истих за доборобит малишана.

- Тадашњем председнику општи-
не смо предочили да је неопходно отварање новог вртића, што је садашње 
руководство општине кренуло да реализује. Тада смо говорили и о проблему са 
грејањем у „Бамбију“ што ће такође бити решено ове године. По отварању новог вр-
тића у насељу Нови градски центар, смањиће се листа чекања деце за упис али по-
стоји потреба за отварањем још једног обданишта. Обданиште „Црвенкапа“, најста-
рији вртић саграђен 1967. године још увек није легализовано, што заиста отежава 
спровођење било каквих радова на том објекту. Тамо је потребно обновити кров 

који прокишњава, заменити столарију као и уредити кухињу. Неопходно је уложи-
ти око 200 хиљада динара и колико сам упознат, средства су издвојена у буџету за 
те намене, једино се чека на расписивање тендера за легализацију и надамо се да 
ће то ускоро бити урађено. Добра ствар је што је ове године легализован објекат 
на одмаралишту, после 20 година. Савет се састаје и око новогодишњег програма, 
маскенбала, екскурзија. Сада је одлучено да ће деца убудуће ићи на излет на Са-

вачу, која је идеално место за рекреацију малишана, а пре свега је безбедна. 
Добро је што ће се радити реконструкција соба и уређење Саваче као и из-

градња балон хале – додаје наш саговорник.
Милован Каса Матовић је и председник Удружење родитеља „Беби-

ронче“ које је за последњих пет година обезбедило 4,5 милиона донација 
за болницу, вртиће, дечија игралишта, Савачу.

- Уређена је сала у вртићу „Бошко Буха која осам година није функ-
ционисала и ту је уложено 200 хиљада динара. За куповину намештаја у 

„Црвенкапи“ је уложено 250 хиљада динара, обезбеђено је 13 рефлектора 
за сва обданишта и за Савачу, као и намештај за све канцеларије, за „Де-

чију радост“ уређен прилаз и део безбедоносне ограде,постављено105 
садница јавора на Савачи и 50 у свим двориштима вртића али су почу-
пане јер нема ограда. Укупно је „Бебиронче“ обезбедило за сва вртића 
донацију вредну милион динара. Највећи донатори су компанија Раки-

та, Credi agrikol банка и борски приватници. Желели смо и да оплемени-
мо улазе вртића и они су сада осликани, а наша највећа сатисфакција за 

рад је дечији осмех и њихова срећа – додаје Матовић.
Он наглашава да су урађена и идејна решења за организовање 

авантуре парк и индијанско село на Савачи.
-То смо осмислили ради побољшања креативности које се орга-

низују на Савачи. У Словенији деца иду на рекреативну наставу али кампују и 
ми би били први у Србији који 
су тако нешто направили а 
већ има великог интрересо-

вања за долазак тако да би сигур-
но био прави хит. У плану је и органи-

зација породичне шетње, са циљем да управо то буде  парада поноса у 
Бору, где ће родитељи са децом, бакама и декама бити у прилици да заједно про-
шетају улицом од трећег километра до Дома културе - додаје Каса. Д.К.

Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-
да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“
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КлАДОВО - На 19. седници СО Кладово социјалиста Радован 
Арежина изабран је за председника на заседању на којем је преком-
повањем власти у локалном парламенту, јер су констатоване оставке 
Славиши Туфајевићу председнику и Драгану Мариновићу, замени-
ку председника Скупштине. Како је речено то је резултат договора 
јер према важећем споразуму, владајућу већину у СО Кладово сада 
чини колалиција СНС и СПС са 24 од 28 одборника.

Због тога се, приступило новим кадровским решењима којима 
су претходиле одлуке о повлачењу са челних функција досадашњег 
председника и његовог заменика. Након спроведеног гласања за 
новог председника Скупштине изабран је социјалиста Радован Аре-
жина, док ће његов заменик бити Славиша Туфајевић из редова на-
предњака. Они су добили поверење 20 од 23 одборника колико их 
је било у скупштинским клупама.

Напредњаци су уз подршку социјалдемократа 29. маја 2015. 

БОР - Чланови Градског већа у Бору донели су на овонедољ-
ној седници Решење о постављању Љубинке Јелић, досадашње на-
челнице Општинске управе за начелника борске Градске управе. На 
јавном конкурсу који је спроведен, она је била једини кандидат, тако 
да ће јој мандат бити продужен за још пет година, уколико одборни-
ци Скупштине града усвоје дати предлог. 

Чланови Већа усвојили су и предлог Одлуке о усвајању Ло-
калног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења 
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имо-
вину.

-Град Бор је једна од 45 локалних самоуправа која учествује у 
реализацији пројекта „Реформа пореске управе“. Овај пројекат који 
финансира ИМГ има две компоненте, једна је ефикаснија наплата 
пореза на имовину, а друга се односи на повећање учешћа грађана 
у доношењу одлука о самом утрошку тих средстава. Акциони план 
је сачињен за временски период спровођења пројекта, односно од 
2018. до 2021.године-каже Љубинка Јелић, начелница Градске упра-
ве Бор.

Једна од важних тачака која је повучена са дневног реда и дата 
предлагачу на дораду је Предлог Закључка о усвајању Информације 
о степену усклађености планираних и реализованих активности из 
програма пословања јавних предузеће и других установа, чији је 
оснивач град Бор за период првих шест месеци ове године.

- Морам рећи да сам заиста незадовољан оним што сам ви-
део у материјалу. За мене је понижавајуће и поражавајуће да овако 
нешто предложим за скупштину, одељења су морала много боље да 
припреме материјал, јер има много неусклађених и нејасних подата-
ка-нагласио је Александар Миликић,градоначелник Бора.

Добрица Ђурић,члан Градског већа задужен за социјалну по-
литику и дружтвену бригу о деци додао је да би у поменутом ма-
теријалу требало убацити табеле са јасним приказима шта је пла-
нирано, а шта остварено, као и однос пословања у овој и прошлој 
годину како би се могло упоредити где су више, а где мање троше-
на средства .

Већници су усвојили и Предлог Решења о накнадама за рад 
Комисије за спровођења поступка урбане комасације. О свим овим 
предлозима одлучиваће одборници Скупштине града Бора на на-
редној седници. М.М.

ЗАЈЕЧАР - Бошко Ничић, градоначелник Зајечара са сарадни-
цима је у понедељак одржао састанак у Влади Србије коме је прису-
ствовао Данило Цицмил, саветник Председника Републике Србије за 
инвестиције и Игор Лончаревић, саветник за директна улагања. Да-
нило Цицмил је на састанку нагласио да Град Зајечар има пуну под-
ршку Владе Србије и да Зајечар спада у приоритетне градове када 
је у питању довођење инвеститора. 

Бошко Ничић градоначелник Зајечара је истакао да су страни 
инвеститори и њихово улагање, нови живот за град и грађане Заје-
чара, а посебно за младе који у великом броју одлазе како из града 
тако и из Тимочке Крајине. Такође, саветник Председника Републи-
ке Србије Данило Цицмил је рекао да га радује спремност Зајечара 
за прихват страних инвеститора и да се у Влади Србије баш због тога 
увелико ради на томе да већ наредне године Зајечар добије бар јед-
ног, ако не и више, инвеститора за отприлике две, две и по хиљаде 
радних места.

 Press Град Зајечар

године сменили Арежину са функције председника те подунавске 
општине, а 40 месеци касније вратили су га у власт која креира поли-
тику на локалу. У наставку седнице нова одборничка већина конста-
товала је престанак дужности досадашњег општинског првобранио-
ца Златка Калиновића који преузео функцију начелника Општинске 
управе, тако да је уместо њега именована Снежана Поповић дипло-
мирани правник са положеним правосудним испитом. 

Подршку чланова Скупштине добио је Предлог Одлуке о из-
мени и допуни буџета општине Кладово за 2018. годину. Усвојене 
измене неће утицати на повећање прихода који остају у износу од 
976,4 милиона динара, с обзиром да је ребалансом буџета урађено 
препакивање унутар постојећих расхода у износу од 30,5 милиона 
динара. Одборници опозиције нису гласали за ребаланс буџета. На 
седници Скупштине констатоване су и оставке Бранка Мајкановића, 
директора ЈП “Јединство”, и Веселина Мајовића, директора ЈП “Кому-
налац”. За вршиоце дужности су именовани Саша Савић у Јединству 
и Никола Думитрашковић који је раније успешно обављао функцију 
директора комуналног предузећа. 

Једногласну подршку одборничке већини добили су Извеш-
тај о раду, Програм и Годишњи план рада Предшколске установе 
“Невен”. Након прекомпоновања власти у локоланом парламенту за 
члана Општинског већа изабран је социјалиста Небојша Стојановић.

 М.Р.

Одржана седница Скупштине општине Кладово

АРЕЖИНА НОВИ ПРЕДСЕДНИК СО

У најави долазак нових инвеститора

ЗАЈЕЧАРУ ПУНА 
ПОДРШКА ВлАДЕ СРБИЈЕ

Одржана пета седница Градског већа у Бору

ЉУБИНКА ЈЕлИЋ НОВА-СТАРА 
НАЧЕлНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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БОР - Градоначелник Бора, Александар Миликић и директор 
“Водопројект БГД”, Ненад Пантић потписали су у понедељак уговор 
о изради пројекта за реконструкцију дела водоводног система на те-
риторији града Бора. Из локалног бужета је за ову намену издвоје-
но шест милиона динара, а по речима првог човек Бора, план је да 
се овим пројектом до краја године конкурише код Канцеларије за 
јавна улагхања, при чему су процене да би вредност комплетних ра-
дова на реконстукцији и модернизацији водоводне мреже у граду, 
била од милион и по до два милиона евра.

-Пројектовањем и извођењем радова планирамо да у наред-
ном периоду добијемо савремени водоводни систем. Замениће се 
20 километра водоводне мреже, чиме ће се смањити губици, ура-
диће се стотину нових шахти, као и потпуно нови систем управљања 
пијаћом водом и резервоар воде . Ово је стратешки важан пројекат 
за Бор, којим почиње решавање проблема у ЈКП „Водовод“ и губи-
така у мрежи који сада износе 65 одсто-каже Александар Миликић,-
градоначелник Бора.

МАЈДАНПЕК - Нешто мање од месец дана пре званичног по-
четка грејне сезоне у Мајданпеку приводе крају припреме за њен 
успешан ток и реализацију. Будући да су тај велики посао започе-
ли крајем претходне сезоне, запослени у ЈКП „Мајданпек“ ових дана 
приводе крају ремонт преосталих неколико подстаница у насељу 
Багремар и Капетанској, а упоредо обезбеђују енергент за успешан 
старт и одвијање грејне сезоне у граду у којем је на систем даљин-
ског грејања прикључено око 2.200 корисника.

 - Током лета смо обавили ремонт пумпи у топлани и потпуно 
заменили око 200 метара топловода у горњем делу града код „Елек-
троника“ који нам је ранијих година често задавао проблеме, што 
би корисницима требало да омогући квалитетније грејање, посеб-
но када се има у виду да смо интензивно радили и на сервисирању 
и санацији измењивача топлоте и подстаница, те да тај захтеван по-
сао полако приводимо крају – каже Ђорђе Рошкић, директор ЈКП 
Мајданпек и закључује: - Приводимо крају стварање техничких ус-
лова за стабилну и квалитетну грејну сезону.“

Упоредо, у сарадњи са локалном самоуправом чине се по-
кушаји да се обезбеде почетне количине енергента, за несмета-
но одвијање грејне сезоне. Мада, снабдевање мазутом ће у вели-
кој мери зависити и од спремности корисника услуге даљинског 
грејања да редовно измирују своје обавезе. Степен наплате од 82-
83 одсто није довољан за обезбеђење средстава за набавку енерге-
ната, па се кроз опомене и утужења покушава да поправи. 

Велики број станова чији су власници искључили грејање, али 
и оних у којима не живе, јер бораве у иностранству или у другим 
крајевима Србије, представља озбиљан проблем за наплату и ства-
ра врзино коло из којег је тешко изаћи без проблема како по оне 
који услугу даљинског грејања пружају, тако и они који је користе.

И.Ћ.

БОР - У току су радови на чишћењу и акумулацији муља Лаза-
реве реке испред мотела код Лазареве пећине који би требало да 
буду завршени ускоро.

- Чишћење реке се ради на основу елабората који је урађен 
2016. године на које су сагласност дали ЈП “Србија шуме” и Завод за 
заштиту природе. По завршетку овог посла, после неколико десети-
на година добићемо чисто корито реке . У претходном периоду смо 
решили проблем са мотелом на Злотским пећинама , тако што смо 
јавном лицитацијом тај објекат дали трећем лицу на управљање , а 
такође и решили проблем са рибњаком после 18 година, што је, та-
кође, дато приватном лицу на управљање – казао је Александар Ми-
ликић, градоначелник Бора приликом обиласка радова код Злот-
ских пећина.

Он је нагласио да је наредне године у плану уређење уну-
трашњости Лазареве пећине.

- Следеће године се очекује отварање нових канала и двора-
на у пећини. Све ово радимо са циљем подизања туристичких ка-
пацитета како би комплетно окружење добило нови и савременији 
изглед а онда са разлогом можемо рећи да су туристичка дестина-
ција и понос града Бора и Злота управо Лазарева пећина и Лазарев 
кањон – додао је Милкић.

За чишћење Лазареве реке из градског буџета је издвојено 
четири милиона динара. Извођач радова је фирма С инжењеринг.

 Д.К.

Пројектна документација би требало да буде завршена за два 
месеца, а из београдске пројектантске фирме наглашавају да ће је-
дан од услова који ће утицати на пројекат и сагласности одређених 
институција. 

-Пројекат садржи четири дела: први део су хидромашинска 
опрема односно шахте, која ће представљати будућу базу за контро-
лисање губитака воде, затим реконструкцију 20 километра цевово-
да где ће доћи до одређених превезивања, повезивање треће ви-
синске зоне у једну целину, препумпавањем воде у резервоар који 
ће пружити сигурност у снабдевању пијаћом водом и четврти део 
представља управљачко надзорни систем,познатије као скаде, од-
носно аутоматизација система-објашњава Ненад Пантић,директор 
“Водопројект БГД”. М.М.

Потписан уговор о изради пројектне документације за борски водовод

ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Пред почетак грејне сезоне

ПРИПРЕМЕ У 
ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Вредност радова четири милиона динара

ЧИШЋЕЊЕ МУЉА 
лАЗАРЕВЕ РЕКЕ
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„ОБЕЋАВАМ ДА…ЗА МОЈЕ СРЦЕ, 
ТВОЈЕ СРЦЕ, ЗА СВА НАША СРЦА”

Извештај о обележавању Светског дана срца 2018. године

У Неготину већ почеле припреме 
за наредни 54. музички фестивал

Обележен Дан Европске сарадње

ЗАВРШЕНИ 53. 
„МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“

У КЊАЖЕВЦУ ГРАДЕ 
МОСТОВЕ ПРИЈАТЕЉСТВА

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДРУШТВО

Поводом обележавања Светског дана 
срца - 29. Септембра, под слоганом “Обећа-
вам да…за моје срце, твоје срце, за сва наша 
срца”, стручни тим Одсека за промоцију 
здравља ЗЈЗ ,,Тимок“ Зајечар је, у сарадњи са 
Превентивним центром Дома здравља Заје-
чар и Службом за здравствену заштиту од-
раслог становништва, 22. септембра 2018. на 
Градском тргу у Зајечару, организовао кон-
тролу здравља становништва (мерење крв-
ног притиска, одредјивање концентрације 
шећера у крви). 

Том приликом градјани су добили не-
опходне информације о томе како побољша-
ти здравље свога срца и унапредити цело-
купно здравље организма. 

Подељен је здравствено едукативни 
материјал (флајери, агитке, брошуре, посте-

НЕГОТИН - Овогодишњи музички фестивал у славу Стевана Мокрањца, 53. 
„Мокрањчеви дани“ у Неготину, завршени су концертом Хора и симфонијског ор-
кестра РТС, који су под диригентском палицом Бојана Суђића његово иновативно, 
врло оригинално и зналачко тумачење популарне Орфове кантате “Кармина бу-
рана”. 

За Неготинце, маестрално изведена кантата, али и душа пуна поноса, наро-
чито јер је у интерпретацији овог дела учествовало и стотинак неготинских мали-
шана, чланова хорова: „Вивак-2015“, Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ и 
Основне школе „Вук Караџић“, које су за наступ припремале Драгана Мариновић 
Симоновић, Александра Ђукић и Тања Милосављевић.

-Верујем да ће и ово бити неки нови покретач, нека нова мотивација и неком 
од ове деце, који ће препознати сво узбуђење и сву савременост извођења „Кар-
мине буране“ и данас после толико година и можда пожелети да му управо то буде 
животни позив. Нарочито бих нагласио оне који су припремили та три неготинска 
дечја хора јер се ту види један велики ентузијазам и један предан рад који прева-
зилази оно што је обавезно. Да би један хорић морао да отпева било шта и то са 
диригентном кога први пут виде, иза тога мора стајати велика пожртвованост и ве-
лика љубав према овом послу. И зато ми се чини да Неготин има чиме да се поно-
си, јер ако најмање три хора постоје и најмање толико преданих водитеља тих хо-
рова, а то показује да Неготин има будућност - истиче Бојан Суђић, диригент Хора 
и симфонијског оркестра РТС.

Фестивалска застава 53. „Мокрањчевих дана“ је симболично спуштена, али 
су већ почеле припреме за наредни, 54. фестивал.

-Мислим да имамо једну нову снагу и једну веру у сопствене могућности и 
верујем да ћемо сви моћи да нађемо надахнуће за нова трагања за лепотом, за смис-
лом, за оним што нам је у наслеђе оставио Стеван Мокрањац, да то добро плодно 
семе развијамо, носимо, ширимо светом у славу његове бесмртности- рекла је др 
Соња Маринковић, селекторка “Мокрањчевих дана”.

Фестивал у славу музике и ванвременског српског културног блага приву-
као је ове године преко 1.000 учесника из Србије, Бугарске, Словеније, Румуније, 
Албаније.

-Трудили смо се да будемо добри домаћини и надам се да ће нас по томе и 
памтити сви посетиоци, а посебно гости који су први пут били у Неготину. Себи по-
стављамо за циљ да 54. “Мокрањчеви дани” буду бар за нијансу квалитетнији, по-
сећенији и афирмисанији- рекао је Владимир Величковић, председник општине Не-
готин. С.М.Ј.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови из-
ражени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства.”

КЊАЖЕВАЦ - Под мотом ‘’Бојимо нашу будућност заједно’’ у Књажевцу је 21. 
септембра, по први пут, обележен Дан европске сарадње. 

Ово је прави фестивал пројеката, који су претходних година реализовани 
захваљујући сарадњи Србије и Бугарске и подршци Европске уније кроз Интеррег 
- ИПА Програм прекограничне сарадње. Њихова тема били су енергетска ефикас-
ност, заштита животне средине, туризам, култура, образовање.

 - Сви ти пројекти нису важни само због опреме, машина, реконструисаних 
квадрата, већ и због успостављених мостова сарадње. Највећи бенефит ове наше 
сарадње је пријатељство са општинама и људима. То пријатељство је мост који ће 
нас све заједно одвести у неку бољу, светлију, срећнију, заједничку будућност. Стек-
ли смо знање и сигуран сам да ћемо реализовати још много пројеката, корисних за 
грађане Бугарске и Србије - нагласио је, поздрављајући учеснике скупа, председ-
ник општине Књажевац Милан Ђокић. 

Са позорнице, грађанима су се обратили и Михајло Дашић, помоћник у Ми-
нистарству за европске интегарције, конзул Бугарске у Нишу, те званичници Мини-
старства за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске. Најмлађи су ужи-
вали у осликавању лица, а њихови старији другари европским вредностима бавили 
су се, на свој начин, ведрим бојама, на платну.

С обзиром да је Европска унија 2018. прогласила годином европског кул-
турног наслеђа, део програма био је посвећен музичком богатству Србије и Бугар-
ске. Књажевчани су уживали у гласовима хорова бугарског универзитета у Софији 
и Студентског културног центра у Нишу. Дан европске сарадње завршен је великим 
концертом Биљане Крстић и Бистрик оркестра. Љ.П.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

ри). Број учесника манифестације био је око 150. Манифестацију су пратиле еки-
пе локалних мас-медија. 

Завод за јавно здравље ,,Тимок” Зајечар 
Одсек за промоцију здравља
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Изградња велелепног здања у Бору започета је 1996. године

„КАПИЈА ГРАДА“ ПОСТАЈЕ 
БИЗНИС ЦЕНТАР

БОР - Иако замишљена као једна од најлепших грађевина у овом 
делу Србије „Капија града“ у Бору и даље зврљи празна. Од идеја да се на 
простору који се протеже на око 7000 квадрата направи модерна дискоте-
ка, друштвена организација за младе, тржни центар, сос маркети до сада 
ниједна није уродила плодом. Александар Миликић, градоначелник Бора 
истиче да ће коначно морати да се реши и ово питање.

Уз локалну самоуправу , власници овог велелепног здања су Рудар-
ско-топионичарски басен (РТБ) „Бор“ и „Енергопројект“ из Београда.

- Тражили смо да се део који припада РТБ пренесе Граду Бору и онда 
би, осим дела који је Енергопројектов, који, колико сам упућен они нуде 

КЊАЖЕВАЦ - У организацији Пољопривредне и саветодавне струч-
не службе Пољосервис у Књажевцу, у Дебелици је одржан традиционални 
јесењи Дан поља кукуруза. 

У демо огледу који је постављен на њиви Душана Вулића, учество-
вале су све значајније компаније које се баве производњом семена ратар-
ских биљних врста. Вулић каже да је изузетно задовољан овогодишњим 
приносом. 

Кукуруз је у фази зрења и очекује се девет до десет тона сувог зрна 
по хектару, казао је Срђан Цветковић координатор огледа. 

Смернице и упутства које на овај начин добијају, могу да помогну 
ратарима да на својим њивама постигну бољи род, сматра Драган Колчић, 
директор Пољосервиса. 

Дан поља кукуруза био је прилика да пољопривредници књажевач-
ког краја директно од представника семенских кућа и стручњака добију од-
говоре на сва питања која се тичу избора сорти и хибрида, као и техноло-
гије производње.  Љ.П.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

МАЈДАНПЕК - Лепенски вир, наше најпознатије праисторијско нала-
зиште у Ђердапу, последњих година од како функционише кроз Туристич-
ки простор “Добродошли на Лепенски вир”, бележи константан раст посе-
тилаца. Већ крајем овог месеца достигнута је прошлогодишња рекордна 
посета од око 42 хиљаде посетилаца, па најодговорнији предвиђају да би 
пословна 2018.година могла да буде завршена са чак 50 хиљада посета. 

Због изградње прве бране на Дунаву и формирања акумулационог 
језера узводно од Кладова највећи број археолошких локалитета је пото-
пљен, а када је реч о Лепенском виру, откривени остаци архитектуре тј. је-
дан број кућа са трапезоидном основом је сачуван, измештен и данас се 
чува под кровом пре седам година изграђене зграде Центра за посетиоце 
Лепенски вир. Покретни налази са овог локалитета чувају се у Народном 
музеју у Београду. И.Ћ.

на продају за нешто више од 400 хиљада евра, дефинисали као целину. 
Локалној самоуправи припада 1200 квадрата, и јако је тешко било утвр-
дити који је то простор, али смо на ос-
нову папирологије пронашли да је то 
на месту који је од раније замишљен 
да буде паркинг . Системски многе 
ствари нису решене, а када утврдимо 
коме шта припада, све ће бити много 
лакше. Показало се за годину дана, ко-
лико сам на на овој функцији, да мно-
ге ствари у граду, унутар Управе не 
функционишу јер се не зна неки нор-
малан след ствари, коме шта припада 
на који начин и од кога тражити. Јер 
ово здање које је требало да буде од-
личје привредно јаког Бора остало је 
као “споменик” јер системски ствари 
нису решене и то ће морати да се про-
менити– казао је Александар Мили-
кић, градоначелник Бора.

Он је нагласио да је у плану да у овом објекту ускоро буде отворен 
бизнис старт уп центар.

- У плану је да се са Министартсвом привреде, овдашњим Техничким 
факултетом и Рарисом оформи бизнис старт уп центар . Идеја је и да се део 
Бизнис инкубатор центра пресели у Капије града. Рарис заједно са факул-
тетом увелико ради истраживања о томе који су најзанимљивији послови 
за бизнис старт уп центар. Реч је о програму са Министарством за инова-
ције и технолошки развојМислим да смо коначно “оворили врата” и пока-
зали да се “Бор” бори за своје интересе. Нашли смо решење за рибњак, Дом 
за стара лица, Мотел на Злотским пећинама, Мулен Руж, што годинама није 
било стављено у функцију па ћемо ускоро решити и питање Капија града – 
додао је наш саговорник. Д.К.

Одлична посета у Центру за посетиоце лепенски вир

РЕКОРДНИХ 50.000 
ПОСЕТИлАЦА?

У организацији Пољопривредне и саветодавне стручне 
службе Пољосервис у Књажевцу

ОБЕлЕЖЕН ДАН ПОЉА 
КУКУРУЗА У ДЕБЕлИЦИ

РАДОВИ ПРЕСТАлИ 2000. 
ГОДИНЕ

Изградња Капије града запо-
чета је 1996. године негде у исто 
време када је започета и из-
градња суперлуксузног хотела 
„Јелен – Хајат“ на Црном Врху. Са 
радовима се престало 2000 – е го-
дине, од када је Капија града пре-
пуштена урушавању. Колико је 
новца било уложено у изградњу 
Капија Бора није тачно познато 
али се незванично говорило да је 
било уложено неколико десетина 
милиона динара.
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УБИлА БИВШУ ПРИЈУ

Неправоснажна пресуда Вишег суда у Неготину

ОСАМ ГОДИНА ЗАТВОРА 
ЗА УБИСТВО И РАЊАВАЊЕ

БОР - Амбика Винета Османовић (52) из Бора убила је хицима из ло-
вачке пушке Алемшу Амзовски Турку (39). Овај незапамћен злочин догодио 
се протеклог петка, око два сата 
после поноћи у борској ули-
ци Хердерова бр 4. Према ре-
чима очевидаца Винета је ноћу 
дошла до куће у којој је живе-
ла њена бивша снајка Исидора 
Турку (18), тражећи од ње да из-
ађе напоље, а након што она то 
није учинила, развалила је вра-
та и кренула да пуца из ватре-
ног оружја.

 - Седели смо кући, када је 
одједном почела Винета да лупа 
на врата и да виче „Исидора из-
ађи напоље“. Тата је викнуо од-
мах „зови полицију“. У том тренутку је она почела да лупа на врата и да виче 
„ништа вам не вреди, све ћу да вас побијем“ – једва изговара Исидора, чија 

БОР- Игора А.(37), познатијег као Гига из Бора, Виши суд у Неготину 
осудио је неправоснажно на јединствену казну затвора у трајању од осам 
година због убиства Сејдина Усеиновића (50) И рањавања Шемсу Усеино-
вића и Насера Шаћировића 18. јуна 2016. године .

Трагедија се догодила у борској кладионици Колосеум. Гига се те 
вечери обраћао људима да се обрачунају са њим након чега је удаљен из 
кладионице.

Отишао је до куће по кухињски нож а онда се и вратио у коцкарницу. 
Сејдин је тада покушао да га спречи да уђе поново у коцкарницу. Он 

га је одгурнуо и Сејдин је пао преко покер апарата. У том тренутку је у кла-
дионици нестала струја, када је и Игор брзо реаговао и Сејдину задао смр-
тоноснуи ударац ножем у врат. Ранио је Шемсу и Насера а онда и побегао.

Полиција га је брзо пронашла и лишила слободе. Д.К. 

КлАДОВО, НЕГОТИН - Кладовска полиција ухапсила је Д. С. (34) из 
околине Кладова, због сумње да је извршио кривично дело обљуба са де-
тетом.

Сумња се да је он током 2018 године више пута обљубио двојицу де-
чака, старости 13 и 9 година.

Са друге стране, полиција у Неготину ухапсила је Д. Ш. (63) из околи-
не Неготина, због сумње да је извршио кривично дело силовање.

Осумњи;ени се терети да је у ноћи између 23. и 24. септембра ове го-
дине два пута силовао девојку стару 23 године из околине Јагодине, која је 
била гост у његовој кући. 

Осумњичењима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кри-
вичну пријаву, бити спроведен тужиоцу. Д.С. 

је мајка Алемша настрадала од повреда задобијених ватреним оружјем.
Очевици тврде да је у том тренутку помахнитала жена кренула да 

разваљује улазна врата од куће.
-Почела је редом да пуца. Испалила је укупно око осам метака. Ми 

смо побегли у собу и ту смо држали врата да не успе да уђе унутра. Она је из-
ашла из куће, отишла напољу до прозора собе у којој смо се сакрили а онда 
и разбила прозор. Прво је покушала упаљачем да упали завесу, а онда раз-
била стакло на прозору. Нисмо зна-
ли шта да радимо, били смо препла-
шени. На тренутак сам се окренула и 
видела да је промолила цев од пушке 
кроз разбијено окно прозора. Тада је 
мајка мене и сестру обгрлила рукама 
како би нас заштитила. Винета је ис-
палила метак који је погодио мајку у 
пределу леђа, која је одмах пала доле. 
Још увек нисам свесна шта се догоди-
ло, било је страшно, крви свуда. Шта 
сад даље, моје мајке више нема- до-
даје Исидора.

Исидора истиче да је са Бекта-
шом Османовићем, сином Винете Османовић живела у заједници пет го-
дина, након чега се вратила кући код родитеља.

- Отишла сам од куће да живим са Бекташом кад сам имала 12 годи-
на. Тамо сам проживаљавала свашта. Тукли су ме и малтретирали. И раније 
сам хтела да одем али нисам смела јер су ми претили. Једног дана кад смо 
Бекташ и ја остали сами код куће, посвађали смо се и тада сам и побегла 
назад код родитеља. У међувремену када сам се вратила кући Бекташ се 
оженио другом девојком. Заиста не знам зашто је моја бивша свекрва до-
шла да прети и пуца на нас – тврди Исидора.

Према последњим подацима, Амбика је након што је испалила смр-
тоносни метак у Алемшу, одмах и ухапшена.

 Д.К.

Незапамћен злочин у Бору

Одређено задржавање до 48 сати
Борска полиција је саопштила 

да је Амбика Османовић ухапше-
на због сумње да је извршила кри-
вична дела тешко убиство и недо-
звољена производња, држање, 
ношење и промет оружја и екс-
плозивних материја. 

По налогу надлежног тужи-
лаштва осумњиченој је одређено 
задржавање до 48 сати и она је уз 
кривичну пријаву спроведена ту-
жиоцу.

Осумњичењима је одређено задржавање до 48 сати

УХАПШЕНИ ЗБОГ 
СИлОВАЊА

Убијена Алемса Амзовски Турку

Породица и пријатељи у шоку због трагедије која се догодила

Кладионица Колосеум у Бору
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СУБНОР ЧУВА ТРАДИЦИЈУ
ДОГАЂАЈИ

Обележен Дан ослобођења општине Кладово у Другом светском рату

Отворена изложба слика са прошлогодишње колоније

У галерији Завичајног музеја у Књажевцу

ПОЧЕлА 23. УМЕТНИЧКА 
КОлОНИЈА „СОКОГРАД“

ОТВОРЕНА 
ИЗлОЖБА ШЕШИРА

КлАДОВО - Поводом 22. септембра ,дана ослобођења општи-
не Кладово у Другом светском рату, цвеће на спомен обележја у гра-
ду и у насељу Вајуга положиле су делегације СУБНОР-а и локалне 
самоуправе и амбасаде Русије у Београду. У делегацији општине Кла-
дово били су Милена Велишић Божановић, заменица председника 
општине, Славиша Туфајевић, председник СО Кладово и Мирослав 
Јонашковић, члан Општинског већа. Локална заједница подржала 
је традицију сећања на датум из прошлости јер је тог дана у кладов-
ски крај пре 74 године стигла слобода. До пре 16 година 22. септем-
бар се обележавао као Дан ослободјења те подунавске општине, а 
данас су остале само успомене.

- Традицију чува СУБНОР јер редовно организује окупљања по-
ред спомен обележја у граду, али и у насељу Вајуга на месту на коме 
су се среле јединице Украјинског корпуса Црвене армије и девете 
Ударне српске бригаде. Из тог насеља су започеле завршне опера-
ције у ослобађању тадашње државе од окупатора-казао је Небојша 
Стојановић председник, ОО СУБНОР-а.

Након што су Руси ушли у Србију, војници Црвене армије и ју-
гословенски партизани кренули су у широку офанзиву и том делу 

КЊАЖЕВАЦ - У галерији Завичајног музеја у Књажевцу отворена је 
гостујућа изложба Народног музеја у Шапцу ‘’Мода шешира’’ ауторке Алек-
сандре Јовановић, вишег кустоса етнолога. Био је то један од програма 
обележавања Дана европске баштине, чија је овогодишња тема ‘’Уметност 
дељења’’. 

 - Тешко је утврдити када су настали први шешири. Његове претече, у 
виду различитих покривала за главу, попут лишћа, сламе, или коже носили 
су наши пра преци. Шешир, какав данас познајемо, а са њим и занати моди-
скиње и шеширџије, појавили су се осамдесетих година 18. века. Изузетно 
богат период за шешире представља период између два светска рата, али 
и сам почетак XX века, када се појављују модискиње на нашим простори-
ма. Прва модискиња у Србији била је Персида Милошевић, која је отвори-
ла радионицу за израду шешира у Београду. Први шеширџија био је извес-
ни господин Мирковић - каже Александра Јовановић, виши кустос етнолог 
Народног музеја у Шапцу, ауторка изложбе ‘’Мода шешира’’. 

Гостовање шабачког музеја у Књажевцу део је програма обележа-
вања Дана европске баштине, који се ове године одржавају под мотом 
‘’Уметност дељења’’ и добар начин да две, за српску културу важне инсти-
тиције, почну сарадњу, рекли су Милена Милошевић Мицић, в.д. директор-
ка Завичајног музеја и Марко Бингулац, управник Народног музеја у Шапцу. 

Жирадо, фасцинатор, цилиндар, беретке, турбани, фесови...Од фил-
цане сламе да личи на чипку, или од свиле, вуне. Некад само практичан да 
нас штити од кише, или сунца, а некад као права уметничка инсталација - 
шешир је некада био обавезни део гардеробе и дама и господе. Како је то 
изгледало у периоду између два светска рата, Књажевчани могу да погле-
дају у галерији Завичајног музеја. Гостујућа шабачка изложба биће отворе-
на до четвртог октобра. 

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

СОКОБАЊА - Отварањем из-
ложбе слика са прошлогодишње 
колоније, у великој галерији, у по-
недељак је почела 23. Уметничка ко-
лонија „Сокоград“. И ове године десет 
уметника ће до недеље ,30. септем-
бра стварати дела инспирисана Со-
кобањом. Сликари ће бити смештени 
у хотелу „Моравица“ где ће у импро-
визованом атељеу своје надахнуће 
преносити на платно. Изложбу је от-
ворио председник скупштине општине Сокобања, Драгољуб Јевтић, и том 
приликом је свим учесницима пожелео угодан боравак у Сокобањи са 
циљем да и ове године колонија изнедри квалитетна дела која остају Со-
кобањи. 

Ове године учешће на колонији ће узети: Светлана Цеца Крстић И 
Оливера Протић из Београда, Небојша Јоцић из банатског Новог Села, Ми-
лован Панић, Иван Величковић И Јелена Лалић, сви из Панчева, Маријана 
Ђорђевић из Земуна, Момир Армуш из Сокобање. Братислав Мајкић, руко-
водилац сектора за културу Народне библиотеке Стеван Сремац, је подсе-
тио да се овогодишња колонија, по први пут, организује без учешћа покој-
ног Војислава Стојановића Жуће који је један од идејних твораца Уметничке 
колоније „Сокоград“. Једна од учесница овогодишње колоније је и Светла-
на Цеца Крстић из Београда. 

- Нисам први пут у Сокобањи , ранијих година сам учествовала на ма-
нифестацији „Бијенале еколошке карикатуре“. Сокобања је веома инспира-
тивна средина, сликари носе инспирацију у себи,л само је питање да ли има 
довољно елемената у тој средини у којој се налазимо да она изађе из нас а 
Сокобања је управо таква средина - каже Светлана Крстић.

 М.Б.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

земље подарили су слободу. Била је то прекретница у борби против 
немачког агресора и зато историја мора да се памти.

-Поносни смо на сазнања да општина Кладово не заборавља 
жртве рата и сваког 22. септембра ми се сетимо дела храбрих ратни-
ка које је до победе водила жеља за слободом. Историја нас учи да у 
селу Вајуга није било много времена за одмор бораца јер је започе-
ла заједничка офанзива која је допринела поразу немачког агресо-
ра и на ту чињеницу морамо бити поносни- поручио је Денис Кру-
глов, аташе амбасаде Русије у Београду.

На дане из ратне прошлости путницима намерницима поруку 
шаље споменик подигнут 1985. године. Како се чуло у насељу Вајуга 
то је подсетник на време када су српски и руски војници заједнич-
ким акцијама исписали славну страницу ратне историје.

 М.Р.


