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УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ПОБОЉШАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА 
У СОКОБАЊИ

Одржана девета редовна седница Скупштине општине Неготин

У наредном периоду 880 хиљада евра за водоснабдевање

НЕГОТИН - Одборници владајуће коалиције усвојили су на деветој 
редовној седници Скупштине општине Неготин други по реду ребаланс 
буџета. Средства су остала непромењена у односу на претходну одлуку, у 
висини од милијарду 882 милиона и 950 хиљада динара, с тим што је про-
мењен део буџета који се односи на финансирање из других извора и то за 
8,04 одсто, па сада износе 504,8 милиона.

С обзиром на донацију компаније “Еликсир” ДОО Прахово у висини 
од 22 милиона динара за реконструкцију тамошњих улица да би се присту-
пило јавној набавци, истакла је Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, то је морало да буде 
планирано ребалансом.

Разлози за ребаланс су и распоред нераспоређених вишка прихо-
да и неутрошених средстава из донација, такође из ранијих година, која су 
распоређена на друге позиције, па је тако, између осталих, за три милиона 
увећана позиција за новчане казне и пенале због великог броја пристиглих 
судских решења због уједа паса луталица, а за пет милиона је повећана те-
кућа буџетска резерва на основу Закона о буџетском систему.

Како је Филмски центар Србије доделио Дому културе 5,25 милиона 
динара за куповину дигиталног пројектора, учешће општине у висини од 
1,64 милиона, односно 17 одсто вредности пројекта је, такође, морало да 
се планира ребалансом буџета. Повећање буџетских средстава извршено 
је и код Центра за социјални рад у висини од два милиона на име испла-
та једнократних помоћи и бесплатних ужина за основце који су лошег ма-
теријалног стања.

Већином гласова усвојен је и извештај о деветомесечном утрошку 
средстава из општинске касе. У периоду јануар-септембар 2018. остварени 
су приходи у укупном износу од 742.04.473 динара, односно 43,27 одсто од 
плана, а расходи и издаци у висини од 700.559.658 динара, или 37,73 одсто.

Одборници су усвојили и нови ценовник услуга грејања и нове 
цене варијабилног и фиксног дела износа. Обе одлуке образложио је за 
скупштинском говорницом Драган Мијуцић, вршилац дужности директо-

ра ЈКП „Бадњево“, који је неопходност повећања цене варијабилног дела 
износа правдао високим ценама мазута на тржишту.

-Цена по којој се до сада испоручивала топлотна енергија корисни-
цима од стране ЈКП “Бадњево” датира још из новембра 2016. и она је рађе-
на по методологији Владе Републике Србије где је стриктно утврђен начин 
како се долазило до цене, на бази цене мазута од 33,57 динара. Овај пред-
лог цене који сте ви одборници добили рађен је на бази цене од 48,72 дина-
ра за један килограм мазута, а тренутна цена мазута који се набавља 62,21 
динар. То значи да је мазут поскупео преко 85 одсто у односу на цену маз-
ута по којој је рађена цена од 4,71 динар, односно тренутна цена по којој 
се испоручује топлотна енергија-рекао је Драган Мијуцић, вршилац дуж-
ности директора ЈКП “Бадњево”.

Са 29 гласова “за” одборника владајуће коалиције и пет “против” 
од стране опозиције усвојена је нова цена варијабилног дела износа за 
грејање, која за кориснике стамбеног простора уместо 4,71 динар по ки-
ловат часу сада износи 6,07, а за пословни простор и установе 7,59 дина-
ра по киловат часу. 

Фиксни део цене је умањен, па за стамбени простор износи 26,22 ди-
нара по квадратном метру, уместо 26,70 као до сада, а за просторни про-
стор и установе 32,78 (33,37 дин/м2).

Одборници су усвојили и одлуку о разрешењу вршиоца дужности 
директора Дома културе “Стеван Мокрањац” Владимира Радића и имено-
вање Јованке Стефановић-Станојевић, дипломираног политиколога, дуго-
годишњег новинара и главног и одговорног уредника некадашње Радио 
телевизије “Крајина” за новог вршиоца дужности директора.

Усвојен је и низ решења о разрешењу и именовању управних и над-
зорних одбора Музеја Крајине, Историјског архива Неготин, Дома културе 
„Стеван Мокрањац“, Туристичке организације општине Неготин и Центра 
за социјални рад Неготин, а одборници су дали и подршку развоју мулти-
модалног саобраћајног коридора Исток. 

 С.М.Ј.

 СОКОБАЊА - Проблем водоснабдевања у Сокобањи је био нерешива ениг-
ма за многе локалне власти у предходном периоду. Дужи низ година Сокобања се 
суочава са несташицом воде у летњем периоду када се број становника, а самим 
тим и корисника воде удвостручи. Актуелна локална власт је у протекле две годи-
не уложила 52 милиона динара за замену азбестно-цементних цеви. Како сазнајемо 
од Исидора Крстића, председника општине Сокобања, у наредном периоду биће 
уложено око 880 хиљада евра за решавање овог проблема. Од поменуте суме, 748 
хиљада евра ће бити финансирано из фондова Европске уније. 

- У оквиру „ЕУ ПРО“ програма подршке Европске уније, добили смо ова сред-
ства којима ћемо извршити реконструкцију фабрике за прераду воде у насељу „Ца-
рина“ а наставићемо и са заменом азбестно-цементних цеви у дужини од 2,7 кило-
метара у улицама око мермерног шеталишта јер су, по процени ЈКП „Напредак“, у 
овим улицама највећи губици - каже Исидор Крстић, председник општине Соко-
бања. 

Како сазнајемо, у току је процедура спровођења поступка јавне набавке а 
почетак радова очекује се у првој половини наредне године. M.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.“



БРОЈ 317 3ДРУШТВО
Обука за чланове Штаба за ванредне ситуације града Бора

Потписани уговори са 20 пољопривредника

НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ ПРЕТИ 
ОД ШУМСКИХ ПОЖАРА

КЊАЖЕВАЦ СУБВЕНЦИОНИШЕ САДЊУ ОРАХА

БОР - У Градској управи града Бора представници Националног тре-
нинг центра за ванредне ситуације одржали су обуку за чланове градског 
Штаба за ванредне ситуације и овдашње поверенике Цивилне заштите 
опште намене са циљем њиховог бољег рада у случају појаве ванредних 
ситуација.

- Циљ нам је да подижемо капацитете система заштите и спасавања 
на подручју града Бора и овом приликом похваљујем иницијативу које је 
град покренуо да се обука организује. Важно је нагласити да је протекле 
недеље Скупштина Републике Србије усвојила Закон о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама који ће заменити по-
стојећи Закон о ванредним ситуацијама. У року од девет месеци потребно 
је да буду донети и сви подзаконски акти. Тај Закон је донет у смислу што 
бољих услова за развој система заштите и спасавања, јачање улоге пове-
реника, као и јединица цивилне заштите опште намене – казала је Слађа-
на Милојковић, заменица начелника Националног тренинг центра за ван-
редне ситуације. 

Она је нагласила да су у досадашњем законодавству јединице опште 
намене цивилне заштите формиране у локалној самоуправи по принципу 
добровољности што се није показало као добро решење.

- Отишли смо корак даље и предвидели новим Законом да се и једи-
нице цивилне заштите опште намене које састављају локалне самоуправе 
формирају по основу принципа обавезе и у те јединице ће се распоређи-
вати војни обавезници који ће преко Министарства одбране добијати рас-
поред и служити војну обавезу у резервном саставу у склопу јединица ци-
вилне заштите. Према овом Закону новина је везана за поверенике цивилне 

заштите који добијају статус припадника цивилне заштите и имаће одређе-
не обавезе, права и дужности. Ванредне ситуације су нажалост све учеста-
лије и морамо развијати и јачати систем заштите, спасавања и цивилне за-
штите – додала је Милојковићева.

На предавању у Бору било је речи о основним елементима руко-
вођења и координацијом у ванредним ситуацијама, функцији и организа-
цији штаба како би он што ефикасније и брже одговорио на све изазове 
које доноси ванредна ситуација. 

- Говорили смо и о изради процене угрожености која је јако битна 
јер одатле произилази и план заштите и спасавања. Поменута су и искуства 
других локалних самоправа и начини како су решавали проблеме у ванред-
ним ситуацијама – објашњава наша саговорница.

Данијел Алексић, члан Градског већа за ванредне ситуације истакао 
је важност да у наредном периоду штаб функционише боље и да сви чла-
нови знају своја задужења.

- Циљ је да рад штаба и наше наредно деловање подигнемо на виши 
ниво зато смо и покренули ову иницијативу. Ово је и наша законска обавеза 
како би чланови штаба имали адекватну обуку за све задатке који их очекују 
у ванредним ситуацијама. Имамо 26 месних заједница и свака од њих има 
повереника и заменика. По завршетку обуке, повереници добијају серти-
фикат и биће припремљени за све обавезе и задатке у случају ванредних 
ситуација. Имамо у плану и организацију обуке јединица цивилне зашти-
те опште намене, што је такође наша законска обавеза. Имамо 65 припад-
ника тих јединица који су добровољно пристали да буду припадници је-
диница цивилне заштите опште намене града Бора. Обуку за њих одржаће 
Руско Српски хуманитарни центар а после обуке приступићемо њиховом 
опремању углавном набавци напртњача и лопата јер по процени угроже-
ности коју смо израдили нама највећа опасност прети од шумских пожа-
ра – казао је Алексић.

Обука овог типа за чланове градског Штаба за ванредне ситуације 
по први пут је организована у Бору. Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је уговоре о субвенци-
онисању са двадесеторо пољопривредника, који су учествовали на конкур-
су за набавку садног материјала, односно садница ораха нове америчке со-
рте ‘’чендлер.’’ За ове намене у буџетском фонду за развој пољопривреде 
издвојено је преко три милиона динара. 

У књажевачким воћњацима, поред вишње, дуње и шљиве, за неко-
лико година нићи ће и стабла ораха америчке сорте ‘’чендлер’’. Жеља нам 
је била да нашим суграђанима понудимо неке авангардне врсте воћа, ка-
зао је председник Општине Милан Ђокић. 

- Жеља нам је била да направимо дисперзију воћних врста, да пону-
димо неке авангардне врсте воћа. Радује ме што је добављач садног мате-
ријала прихватио да субвенционише 50 одсто вредности садног материја-
ла који ћете добити, а платити кроз род. Уколико све буде како се надамо, 
то може да буде авангарда у воћарству, не само за књажевачки крај, већ и 
за Србију у целини - истакао је Ђокић. 

Половину вредности садног материјала субвенционише општина, а 
другу половину добављач садница, компанија Misbell из Београда. 

- Наша компанија са прикључила иницијативи ваше општине, тако 
да смо понудили наш садни материјал – саднице америчког ораха ‘’ченд-
лер’’. Договорили смо се да за другу половину цене ми чекамо са наплатом 
кроз четири године када буде прва берба ораха - рекао је Младен Савић 
из компаније Misbell.

У току је још један конкурс за воћарство, а за неколико дана почиње 
да функционише информациони систем општинског аграрног фонда, оба-
вестио је пољопривреднике председник књажевачке општине:

- Тај информациони систем ћемо користити да вас обавештавамо о 
свим конкурсима које објављује општина, о конкурсима Министарства, о 
важним информацијама за пољопривреднике. Ви ћете информације до-
бијати на својим мобилним телефонима путем СМС порука - казао је Ђокић. 

 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.“
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РАКИТА МЕЂУ ДРУШТВЕНО 
НАЈОДГОВОРНИЈИМ КОМПАНИЈАМА

Саопштење за медије

Компанија Ракита Експлорејшн (Rakita Exploration doo Bor) постала је члани-
ца Форума за одговорно пословање. Ова одлука донета је након сагласности и одо-
брења свих чланица Форума, међу којима су компаније Теленор, Дилојт (Delloite), 
Coca Cola, Бамби, Б92, Банка Интеса, VIP Mobile, Unicredit и друге.

Форум за одговорно пословање је мрежа водећих компанија у Србији које 
доприносе развоју заједнице, подстичући развој друштвено одговорног пословања 
и успостављање трајних и стабилних друштвено одговорних пракси у пословном 
сектору. Форум представља платформу која повезује лидере из пословног света 
са представницима других делова друштва, подстичући тиме међусекторски дија-
лог, сарадњу и размену добрих искустава. Асоцијација тренутно има 28 компанија 
чланица.

Координатор друштвено одго-
ворног пословања у компанији Раки-
та, Ксенија Нечемер, истакла је тим по-
водом да је мисија Форума у складу са 
Стратегијом компаније у оквиру допри-
носа локалним заједницама и да је ово 
одличан спој знања, искуства и енергије. 

„Када је реч о одговорном посло-
вању, компанији су у фокусу дугорочни 
одрживи пројекти креирања нових рад-
них места, едукација и образовање, по-
дизање свести о заштити животне сре-
дине, као и филантропија и подршка 
локалним пројектима. Чланство наше 
компаније у Форуму доказ је да су дру-
ги препознали резултате Раките у обла-
сти друштвено одговорног пословања 
и указали нам поверење. Ово је свака-
ко степеница више у погледу одговор-
ности према заједници и подстицај да 

наставимо овако“, каже Ксенија Нечемер, 
издвајајући посебно акцију „Чистије реке – здравија села“ коју компанија Ракита ре-
ализује од 2014. године, а која је до сада окупила више од 400 волонтера, уз учешће 
запослених у овој фирми, мештана околних села, организација цивилног друштва, 
као и представника приватних локалних компанија. 

Форум за одговорно пословање је основан 2008. године на иницијативу 14 

водећих компанија у Србији које су препознале неопходност активног и одговор-
ног ангажовања бизниса у друштву. 

Фото: Д. Новаковић

Ксенија Нечемер
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„ЖЕНЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО”
Семинар у Неготину

Захваљујући погонској спремности хидроагрегата
На простору теретане на отвореном 

у Књажевцу хуманитарни догађајИСПУЊЕН ГОДИШЊИ 
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ УЛИЧНИ ГИМНАСТИЧАРИ 

ЗА АНЂЕЛУ

ДРУШТВО

НЕГОТИН - У оквиру регионалног пројекта унапређења популацио-
них политика у Борском округу активисти организације „Инклузија данас“ 
из Прокупља реализовали су у Неготину обуку на тему „Жене и предузет-
ништво“. Општина Неготин једна је од четири општине Борског управног 
округа која је закључила уговор о суфинансирању мера популационе по-
литике са Кабинетом Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља 
задужене за демографију и популациону политику. 

Овим уговором, укупне вредности од 14,4 милиона динара, од којих 
11,5 донира министарство, а 2,8 локална самоуправа, предвиђено је да се 
у општини Неготин реконструише и опреми вртић. Једна од активности у 
оквиру мера популационе политике је и семинар под називом “Жене и пре-

КЛАДОВО - Захваљујући максималној погонској спремности хидро-
агрегата хидроелектрана “Ђердап 1” 49 дана пре рока, односно 12. новем-
бра испунила је годишњи план производње струје јер је електроенергет-
ском систему Србије испоручила 4.717.950.000 киловат-часова електричне 
енергије. 

Годишњи производни план за 2018. пројектован је на 4.710.000.000 
киловата струје. На успешан производни резултат утицала је повољна хи-
дрологија у првих седам месеци, када је наша највећа хидроелектрана про-
извела 660 милиона киловат-часова електричне енергије више од плана за 
тај период у години. Након тога услед дуготрајног сушног периода непо-
вољни хидролошки услови утицали су на производњу. То се посебно од-
разило у октобру јер је сваке секунде до хидроагрегата стизало 2045 мета-
ра кубних воде што је најмање за тај месец од изградње хидроенегетског 
и пловидбеног система “Ђердап 1” , па је хидроелектрана код Кладова про-
извела за 23 одсто мање струје с обзиром да је електроенергетском систе-
му Србије испоручила 195,8 уместо планираних 255 милиона киловат-часо-
ва електричне енергије. У том месецу 27. октобра забележен је и најмањи 
дневни доток од само 1770 кубика воде у секунди. С обзиром на временске 
прилике до краја календарске године тај тренд биће превазиђен.

- На основу дугорочних прогноза хидролога већи доток у ђердапску 
акумулацију очекује се у децембру и то је гаранција за бољу производњу 
струје. Уколико се прогнозе обистине ХЕ “Ђердап 1” требао би да пословну 
годину заврши са призводњом од око 5,2 милијарде киловат-часова елек-
тричне енергије, односно за око 500 милиона киловата више од годишњег 
плана - казао је Драган Максимовић, директор наше највеће хидроелек-
тране. 

При тренутном дотоку од 3000 кубика воде у секунди хидроцентра-
ла код Кладова дневно призводи девет милиона киловат-сати струје.

 М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Група младића која се бави уличном гимнастиком, по-
кренула је иницијативу за организацију хуманитарног догађаја на просто-
ру теретане на отвореном у Књажевцу. Правим перформансом, који је био 
комбинација гимнастике и акробатике, позвали су вршњаке да новчаним 
средствима помогну лечење Анђеле Мудрић (19), девојке која болује од 
тумора кичме. 

Спортске терене на гарском кеју испунили су млади људи, који и ина-
че на овом простору често бораве, али их је сада ту довела сасвим посебна 
прилика. Удружени, желели су да и новцем, колико је ко могао, а и самим 
присуством пруже подршку својој другарици у најважнијој бици у животу 
– бици за живот. 

 - Имам тумор кичме, радила сам контролни магнет кичме и није до-
бро. Можда имам још једну операцију. Хвала пуно другарима, сада ми је 
највише потребна њихова подршка - казала нам је Анђела.

Вежбе, које су својеврсна комбинација гимнастике и акробатике 
освојиле су публику.

- Чули смо да је девојка у интернату у колицима и одлучили смо да 
изађемо у сусрет. Надам се да смо учинили добро дело. Ја сам мало искус-
нији, а моји другари се овим баве тек два месеца, али су пуно постигли. Фор-
мирали смо клуб и желимо да се овим бавимо озбиљније - рекао је Марко 
Веселиновић, један од гимнастичара.

Жуту кутију младићи и девојке испунили су добровољним прилози-
ма, у нади да ће Анђела ускоро на дружење са њима без инвалидских ко-
лица. Хумани Књажевчани, који желе да помогну њено излечење, могу то 
учинити преко жиро рачуна који има број: 205 900100614159471. 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.“

дузетништво”, али и формирање и јачање саветовалишта и служби за рад 
са циљним групама, кроз опремање простора Удружења за помоћ особа-
ма са инвалидитетом „Дуга“. 

-Преко 500 људи годишње је мање сваке године у Неготину, у односу 
на податке живорођених и преминулих. Уколико се такав тренд настави, не 
само у Неготину, већ у целој земљи, а поготову у западној и јужној Србији, 
једноставно нас неће нас бити - каже Миодраг Губијан, стручни консултант 
Невладине организације „ Инклузија данас“ из Прокупља.

Присутни у малој сали Скупштине општине Неготин били су у прили-
ци да се на лицу места упознају са стратегијом популарне политике, али и 
да чују на који начин би требало да ускладе рад и родитељство, као и дру-
ге теме везане за бизнис планове и предузетништво.

-Ово је покушај државе и Општине Неготин да се заустави или смањи 
тренд и да у будућности немамо више тај проблем. Реакције учесника су по-
зитивне. Радимо различите врсте обука, а заједничка тема је популациона 
политика. У Неготину је везана за жене и предузетништво, у неким другим 
окрузима биће друге теме али заједнички део су мере популационе поли-
тике, промовисање нове стратегије а и усклађивање Закона о финансијској 
подршци породици – додао је Губијан. 

Иначе, пројекат општина Борског округа вредан је 39,6 милиона, од 
којих Кабинет Славице Ђукић Дејановић донира 11,7 милиона, а град Бор 
и општине Неготин, Мајданпек и Кладово укупно 7,9 милиона.

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.”
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Успешно реализовани сви планови предвиђени буџетом за 

ову годину

Од Доњег Милановца до Брзе Паланке преко Мироча 
само 37 километара

Највише пожара ове године у општини Неготин

Највећи број незапослених жене

ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА 
ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ 

НОВИ ПУТ

ВАТРОГАСЦИ У БОРСКОМ 
ОКРУГУ ГАСИЛИ 506 ПОЖАРА

ПОСАО ЗА 151 ЛИЦЕ 
У МАЈДАНПЕКУ

 БОРСКИ ОКРУГ - На подручју Борског округа ватрогасци су од почетка го-
дине до октобра интервенисали у гашењу 506 пожара на отвореном простору. По 
речима Ивана Јанковића, командира Ватрогасно спасилачке јединице Бор на ни-
воу ватрогасног батаљона Бор кога чине ватрогасно спасилачке јединице у Него-
тину,Кладову, Мајданпеку, Доњем Милановцу и Бору само у октобру било је више 
од 200 пожара на отвореном простору.

- Само у Бору ове године било је 213 интервенција од чега гашења 146 по-
жара. Ватрогасно спасилачка јединица Бор броји 27 ватрогасаца спасилаца и као 
што смо пуно пута поменули имамо велики проблем са попуњеношћу јединице 
али надам се да ћемо то у неком скоријем времену решити. По неком стандарду на 
1000 становника би требао да ради један ватрогасац, што значи да би на подручју 
града Бора који има око 50 000 становника требало да буде 50 ватрогасаца, а нас 
има 27, и тренутно уз велике напоре успевамо да извршимо све изазове и задатке 
које имамо. Таква је ситуација и у свим другим јединицама у ватрогасном батаљо-
ну. Добро је што се очекује пријем пет нових ватрогасаца наредне године. Што се 
тиче возила солидно смо опремљени за рад на терену, с обзиром да смо прошлог 
месеца добили ново возило аутоцистерна маз из Белорусије и имамо још једно но-
вије возило које смо добили пре пар година од Руско Српског хуманитарног цен-
тра. Укупан број возила у Борском округу је 37, од чега имамо пет ватрогасних во-
зила у Бору – казао је Јанковић.

Он је нагласио да су ватрогасци спасиоци поред редовних активности, ра-
дили пуно и на едукацији грађана и деце. 

- У акцији Основи безбедности деце и ватрогасаца у школи, обухваћене су 
све школе на територији града Бора и одржали смо 54 предавања. Предавања је 
ове године пратило 2045 детета као и 165 наставника, учитеља и другог особља, и 
укупно је изведено 80 едукација. Радили смо интензивно на томе да се људи упо-
знају са заштитом од пожара,као и са тиме како треба да се понашају ванредним 
ситуацијама– додаје наш саговорник.

Највише пожара ове године било је у општини Неготин чак 175, следе Бор 
и Кладово са по 146 док је у општини Мајданпек регистровано 39 пожара на отво-
реном простору.

 Д.К.

 МАЈДАНПЕК - На подручју општине Мајданпек према најно-
вијим подацима 1737 лица није запослено. Од тога скоро хиљаду 
(990) су жене, највећи број незапослених, 685 нема квалификације, 
а 484 су средњошколци. Са дипломом више школе и факултетском 
дипломом посао тражи скоро 140 особа, а пажње вредан је податак 
да скоро 300 незапослених на посао чека између пет и осам година.

У овој години радни однос засновало је 151 лице.
 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Година 2018. била је година у којој смо реализо-
вали све планиране пројекте, казао је председник општине Књаже-
вац Милан Ђокић, обилазећи радове на реконструкцији једног кра-
ка Карађорђеве улице у непосредној близини Дома старих ‘’Вила 
Катарина’’. 

Он је нагласио и да се асфалтирањем још неколико мањих ули-
ца у различитим деловима града, приводи крају грађевинска сезона 
и на тај начин реализује све оно што је буџетом за ову годину било 
и предвиђено. 

- Заокружујемо све оно што су били планови за 2018. годину. 
Завршени су радови и у Ластавичком пољу, наставља се још неш-
то од радова које имамо по селима на задружним домовима и 2018. 
можемо да сматрамо годином у којој смо реализовали све пројекте 
које смо и планирали да реализујемо - казао је Ђокић.

Са сарадницима из Предузећа за развој, урбанизам и из-
градњу, председник Ђокић обишао је и подручје града око нека-
дашње кожаре, где ће се изаћи у сусрет иницијативи грађана и уре-
дити део обале Тимока, који често, када су високи водостаји, плави 
оближње њиве и воћњаке.

 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.“

МИРОЧ - Од овог лета, када је коначно завршено асфалтирање и прео-
стале деонице пута на Мирочу, на које се дуго чекало, од Доњег Милановца се 
до Брзе Паланке, у општини Кладово, може стићи и тим атрактивним планин-
ским путем чија је дужина само 37 километара. Уместо да се преко Кладова пу-
тује чак 88 километара, сада се путничким аутомобилом преко Мироча стиже 
са више него упола краћом километражом. Узгред буди речено, од Мироча до 
Брзе Паланке има 17,5 километара, а до Ђердапске магистрале код Поречког 
моста 14,5 километара. 

По лепом времену, путовање и једном и другом рутом представља право 
уживање и прилику за упознавање живописних деоница Ђердапа и наше пла-
нинске лепотице, Мироча.

 И.Ћ.

Пожари 
2017.го-

дина

Пожари 
2018.го-

дина

Врсте до-
гађаја 

(укупно)
2017. и 

2018.го-
дина

Лажна 
дојава 
2017.

година

Лажња 
дојава
2018.

година

Остале 
интервенције
2018.година

БОР 354 146 643 12 3 39

НЕГОТИН 326 175 537 1 0 16

КЛАДОВО 329 146 504 1 0 5

МАЈДАНПЕК 91 39 172 0 0 10
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Приведени крају радови на санацији школе  
12. септембар“ у Мајданпеку

Уређење саобраћајне инфрастуктуре 
на градској периферији у Кладову

Одржана академија поводом 183 године рада градске школе

НОВО ИЗДАЊЕ 
„НОВЕ“ ШКОЛЕ

ДОБИЛИ АСФАЛТ 
ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

НОВА ШКОЛА ЗА 
НОВО ВРЕМЕ

ДОГАЂАЈИ

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 
– odluka US i 83/2015) Eurobank a.d., Vuka Karadžića br. 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI
1. Jednosoban stan na potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Boru, ul. 3 
oktobar, zgrada broj 1, ulaz broj 14, broj posebnog dela 23, površine 42 m2, na kat. par. br. 
1055/4 KO Bor I, upisan u list nepokretnosti 9293 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog 
zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-12-109/2018 od 26.06.2018. godine.
Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 12.600,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 
na dan plaćanja. Licitacioni korak iznosi EUR 600 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 
plaćanja. Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine u 13,15h.

2. Dvosoban stan na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Boru, ul. Filipa 
Filipovića, zgrada broj 1, ulaz broj 9, broj posebnog dela 22, površine 54 m2, na kat. par. br. 
1620/4 KO Bor I, upisan u list nepokretnosti 9410 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog 
zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-12-87/2018 od 27.04.2018. godine.
Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 13.600,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 
na dan plaćanja. Licitacioni korak iznosi EUR 700 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 
plaćanja. Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine u 13,30h.

*     *     *
Pravo na učešće imaju sva pravna i �izička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene 
na račun Eurobank a.d., najkasnije do 10.12.2018. godine.
Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na 
aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 11.12.2018. godine.
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka 
nadmetanja na navedenoj adresi.
Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala 
Dunav.  Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit 
će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.
Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao 
proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu 
(uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u 
slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela. 

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

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

КЛАДОВО - Више од 180 година у Кладову је новембар у знаку школских 
свечаности које се одржавају поводом обележавања Дана основне школе “Вук Ка-
раџић” васпитно образовне установе са традицијом дугом 183 године.

Остало је записано да је Антоније Дамјановић био први учитељ који је да-
леке 1835. године службовао у школи у којој је наставу похађало 39 ђака мушког 
пола. У школском окружењу ове јесени друже се школарци и мајстори јер је у току 
завршна фаза радова на објекту саграђеном почетком шездесетих година прошлог 
века а реконструкција ће допринети да школа добије, лепши, економичнији и кон-
форнији изглед.

- Радови које у износу од око 150 милиона динара финасира Канцеларија за 
управљање јавним улагањима Републике Србије ближе се крају и то нам гарантује 
да ће комплексан посао бити завршен до половине децембра. Због обнове школ-
ских зграда настава се реализује двосменски уз максимално ангажовање запосле-
них и ученика који ће ускоро добити квалитетније и модерније услове за реализа-
цију наставног програма.Школство у Кладову има дугу традицију и радује нас да 
смо данас бољи него јуче и обавезује да сутра будемо успешнији него данас.Нова 
школа биће за ново време - с поносом истиче Гордана Јовановић, директорка ОШ 
“Вук Караџић”.

Школа у Кладову носи име “ Вука Стефановића Караџића” највећег рефор-
матора српског језика који је у Кладовском крају радио као управник тадашње Ца-
ринарнице. Данас у матичној школи и издвојеним одељењима у пет сеоских сре-
дина у клупама седи 850 ђака, који су како кажу поносни јер су били успешни на 
бројним школским такмичењима.

 М.Р.

КЛАДОВО - Запослени у предузећу за путеве “Штрабаг” асфалтирали 
су три улице у кладовском насељу Дедиње. Укупна дужина приступних са-
обраћајница које су добиле нови изглед у тој градској зони је око 550 мета-
ра, а у њихову рехабилитацију уграђено је 250 тона асфалтне масе дебљи-
не шест центиметара. Реч је о радовима који ће квалитет живота мештана 
подићи на виши ниво с обзиром да у том делу града у саобраћајну инфра-
структуру није инвестирано више од пола, тако да су мештани коначно до-
чекали да не газе по прашини и блату. Задовољство са суграђанима са Де-
диња ове јесени поделили су и становници још неколико улица у граду и 
на градској периферији јер и они сада корачају по новом асфалту.

- Реч је о рубним деловима града у којима се није инвестирало у по-
бољшање саобраћајне инфраструцтуре. Обећали смо мештанима да ће ти 
проблеми бити решени и обећање смо испунили. С обзиром да је заврше-
на процедура око јавних набавки иако се сезона грађевинских радова бли-
жи крају наставићемо асфалтирање још неколико улица, јер сматрамо да 
сви мештани у општини Кладово треба да имају једнаке услове за живот.То 
је наша орјентација од које нећемо одступити-казао је Саша Николић, члан 
Привременог органа општине Кладово.

У првој фази реконструкције саобраћајне инфраструктуре асфалти-
рано је више од километар улица у граду јер је само за ту намену из буџе-
та за 2018. годину општина Кладово определила 10 милиона динара. Нова 
јавна набавка предвиђа уређење још неколико улица за чију санацију је 
опредељено додатних 15 милиона динара. М.Р.

МАЈДАНПЕК - Ове недеље приведени су крају радови на санацији Основ-
не школе „12.септембар“ у Мајданпеку. „Нова школа“ која то име носи иако постоји 
више од четири деценије, сада има потпуно сређен хол, бину, кухињу и санитарне 
просторије, а због тога и кровну конструкцију, подове, зидове, степеништа али и 
замењена сва врата, због којих ће и енергетска ефикасност бити боља, а ученици и 
наставници моћи да рачунају на неупоредиво боље услове за учење и рад.

Радови су изведени захваљујући заједничким улагањима Министарства 
привреде Републике Србије и локалне самоуправе, који су кроз поступак јавне на-
бавке спроведен у јуну месецу ове године, за санацију објекта Основне школе „12.
септембар“ и подручне школе ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац у Мирочу опре-
делили више од 10 милиона динара. Сада се очекује технички пријем радова, а мали 
основци подручне школе у Мирочу су након почетка школске године који је проте-
као у знаку похађања наставе у читаоници, још раније добили могућност да се вра-
те у своју школску зграду. И.Ћ.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ДЕТЕТА -20. НОВЕМБАР

ШЕСТ МЕДАЉА ЗА КЊАЖЕВЧАНЕ

„Имам право да живим, да се надам, да се дружим...”
Светски дан детета или Међународни дан детета је годишњи међу-

народни догађај који се слави 20. новембра. Установљен је од стране Ге-
нералне скупштине Уједињених нација 1954. године са циљем да се у свим 
државама слави истог дана. Осмишљен је да промовише међусобну инте-
ракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обе-
лежава и да би се скренула пажња на проблеме са којима се деца суоча-
вају. Дечија права су утврђена Конвенцијом о правима детета, усвојеном 
од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1989. године, а коју су 
ратификовале 193 земље.

Основни принципи Конвенције су:
1. право на живот, опстанак и развој,
2. најбољи интерес детета,
3. право на партиципацију
4. право на недискриминацију
Спречавање насиља над децом, борба против дискриминације, обе-

збеђивање услова за живот, здравствену заштиту, квалитетно образовање, 
пружање подршке деци, омогућавање дружења и игре су задаци свакога 
од нас не само родитеља и запослених у институцијама који се баве децом.

На данашњи дан, дан разумевања међу децом, одржавају се мани-
фестације широм света са циљем да се организују дружења деце која при-
падају различитим националним мањинама, деце са посебним потребама 
и деце из домова за незбринуту децу.

Овај дан је прилика за подсећање на све обавезе које друштво има 
према деци. У нашој земљи се доста тога ради на унапређењу положаја 
деце, међутим далек је пут до остваривања темељних права детета посеб-
но деце из осетљивих средина и дискриминисаних група. Нажалост мно-
го деце живи у сиромаштву, а има и деце која су искључена из образовног 
система и друштва.

Када говоримо о правима детета треба споменути и Породични 
закон који предвиђа да родитељи не смеју да подвргавају дете понижа-
вајућим казнама, које вређају људско достојанство детета, као и да су дуж-
ни да га заштите од насиља других људи. Важност овог закона је у томе да 
родитељи морају да знају да се модели понашања уче и да није довољно 
деци говорити како треба да се понашају, него да смо им ми, родитељи, ва-
спитачи, терапеути заправо модел на који се она угледају.

Проблем деце са инвалидитетом и њихових родитеља као и њихових пра-
ва су честа полемика данашњег друштва. Права на њихово образовање у редов-
ним школама, запослење и укључивање у друштвену заједницу. Посебан проблем 
представљају архитектонске баријере које онемогућавају доступност свакој уста-
нови. Неопходне су рампе за инвалидска колица, лифтови, прилагођени тоалети, 
како би ова деца имала квалитетнији живот.

Ромска деца су, такође, у многим аспектима дискриминисана. Околности су 
те да у Србији у близини ромских насеља постоје, такозване, ромске школе које по-
хађају искључиво ромска деца. Нису ретки случајеви њихове сегрегације тако што 
се издвајају у посебна одељења, што је забрињавајуће.

Према подацима извештаја Центра за социјални рад у Србији данас има пре-
ко 6000 деце без родитељског старања. Од тога је око 5000 деце смештено у храни-
тељске породице, а око 1000 њих се налази у домовима за децу без родитељског 
старања. Оно што нас још брине, а тиче се деце, је и пораст говорно-језичке пато-
логије. Вишегодишња лонгитудална истраживања (ИЕФПГ) која су рађена од 1953. 
године су показала да је тада било око 8% деце предшколског и школског узрас-
та са проблемима у говору, језику, понашању, учењу и вербалној комуникацији. Од 
2008. године тај проценат се повећао на 63% деце предшколског узраста и у про-

секу око 30% до 40% деце школског узраста.
Због овога је важно да уочимо одступања од узрасних норми када је у пи-

тању говорно-језички, психомоторни и социо-емоционални развој деце да бисмо 
на време третирали поремећаје који би могли утицати на академске вештине то-
ком образовања, па и на каснији избор занимања.

Данас сви причају о правима детета, али итекако је битно и значајно да при-
чамо и о њиховим осећањима! Сетите се како је бити дете, на тај начин најбоље ћете 
разумети, поштовати и подржати своју децу.

Све су одрасле особе некад била деца... али се мало њих тога сећа - Ан-
тоан де Сент Егзипери из романа Мали Принц.

Да ли ви можете да се сетите какво сте дете били? Шта сте осећали, када сте 
били несигурни, како сте лечили страх... Како сте водили све те битке одрастања? 
Шта сте научили - шта је најважније у детињству?

Не заборавите да је детињство родитељ човекове личности. У детињству 
ми пунимо наш кофер, који касније током целог живота носимо са собом.

Хајде да инспирисани овим Међународним даном детета свако од нас напра-
ви листу! Шта је за свако дете важно да спакује у свој кофер! Како да крене спрем-
но на пут живота.

Одсек за промоцију здравља 
 Завод за јавно здравље „Тимок”

КЊАЖЕВАЦ - На Државном првенству у Bench pressu Classic (без опреме) и Equipped 
(са опремом) које је протекле суботе одржано у Бачкој Паланци такмичари Пауерлифтинг и 
боди билдинг спортског клуба „Књажевац“ освојили су шест медаља, од тога две златне, три 
сребрних, једну бронзану, једно четврто место као и два пехара за укупни пласман. На такми-
чењу је учествовало 60 такмичара из 22 клубова из Србије и Словачке.

Пауерлифтинг и боди билдинг спортски клуб „Књажевац“ наступио је на овом првен-
ству са три такмичара и исто толико такмичарки, саопштено је из тог клуба. 

- Срђан Ристић је освојио златну медаљу у категорији мушкараца у конкуренцији 
особа са инвалидитетом до 80 кг. са подигнутих 90 кг и проглашен је за најјачег такмичара у 
овој категорији. Наш такмичар Александар Радисављевић освојио је сребрну медаљу у дис-
циплини „Equipped Bench Press“ у категорији мушкараца до 105 кг. са подигнутих 100 кг. у то-
талу. Александар Тошић освојио је сребрну медаљу у дисциплини „Еqуиппед Бенцх Пресс“ у 
категорији мушкараца до 83 кг. са подигнутих 100 кг. Марија Ракић заузела је четврто место у 
категорији жена до 72 кг. са подигнутих 50 кг, као и треће место у категорији ветеранки до 72 
кг. Јелена Маринковић освојила је сребрну медаљу у дисциплини „Classic Bench Press“ у кате-
горији жена до 72 кг. са подигнутих 77.5 кг док је Александра Станковић освојила златну ме-
даљу у дисциплини „Classic Bench Press“ у категорији жена до 52 кг. са подигнутих 37.5 кг и она 
је проглашена за најјачу такмичарку у овој категорији-саопштио је Пауерлифтинг и боди бил-
динг и спортски клуб „Књажевац“.

Одлазак на ово такмичење помогла је локална самоуправа и Спортски савез Кња-
жевца.

Д.К.

На Државном првенству у Bench pressu Classic (без опреме) и Equipped (са опремом)


