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уСвОЈЕНИ пРОгРАмИ пОСЛОвАЊА 
пРЕДуЗЕЋА ЗА 2019. гОДИНу

уСвОЈЕН БуЏЕТ ЗА НАРЕДНу гОДИНу

Одржана седница градског већа града Бора

Одржана седница скупштине општине Сокобања

БОР - Градско веће усвојило је на седници одржаној у среду 26. де-
цембра, предлог закључка о повлачењу закључка од 21. децембра којим 
је утврђен предлог одлуке о буџету за наредну годину који је пројектован 
на 2,6 милијарде динара.

-С обзиром да је дошло до измене у буџету и промене неких позиција 
доносим одлуку да повучемо буџет и да предложимо нови израђени буџет 
– рекао је на седници Александар Миликић, градоначелник града Бора.

На седници су усвојени и предлози одлука о локалним комуналним 
таксама, о накнадама за коришћење јавних површина, о јавним паркира-
лиштима и о димничарским услугама.

-Битно је да се мала и микро предузећа не опорезују односно да се 
не увећавају таксе јер ако нам је циљ да развијамо привреду треба да их 
поштедимо намета бар у оном делу где има ингеренције локална самоупра-
ва. Што се т иче одлуке о накнадама за коришћење јавних површина мис-
лим да је такву одлуку требало донети много раније јер су њоме дефини-
сани многе области које до сада нису биле разматране и граду Бору дају 
веће надлежности и одговорности у сфери комуналног уређења града, а 
наставак свега овога је и формирање комуналне полиције наредне годи-
не – казао је Миликић.

Већници су усвојили и предлоге одлука о управљању гробљима , 
сахрањивању и погребној делатности на територији града Бора, о одређи-

вању надлежног органа за спровођење поступка у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини и о финансирању примарне здравствене за-
штите из буџета града за 2019. годину. Усвојени су и предлози решења о да-
вању сагласности на програме пословања „3.октобра“ „Топлане“, „Водовод“ 
„Боговина“, „Зоолошки врт“, „Бизнис инкубатор центра“ за 2019. годину као 
и на програме коришћења субвенција ових предузећа.

-На основу анализе рада „3.октобра“ из претходних година, ово пре-
дузеће послује ликвидно . Што се тиче субвенција, из буџетског фонда за 
заштиту животне средине је предвиђено 15 милиона динара за набавку 
камиона аутосмећара у износу од 11 милиона динара и набавку контејне-
ра за отпад у износу од четири милиона динара. Када је реч о „Топлани“ за 
2019. годину предвиђен је укупни приход од 978 милиона 250 хиљаде ди-
нара а расходи 978 милиона и 159 хиљаде динара и добит је 90 хиљада и 
660 динара. Предузеће је претходних година остваривало губитак а про-
ценом у 2018. години остварује добитак од 49. 000 динара. Укупан износ 
субвенција овог предузећа је 90 милиона динара и то: по 30 милиона ди-
нара за угаљ, за ремонт погона и за реконструкцију Б магистрале. Проце-
на за „Водовод“ на крају 2018. године је губитак од 58 милиона и 930 хиља-
де динара. Субвенције су у износу од 15 милиона динара од тога из буџета 
10 милиона динара за плаћање електричне енергије и пет милиона динара 
из буџетског фонда з азаштиту животне средине за набавку половне маши-
не за чишћење канализације. Субвенције „Боговини“ у износу од 26,5 ми-
лиона динара из буџета града, од чега је 18 милиона за исплату зарада, 2,2 
милиона динара за израду пројектно техничке документације, за плаћање 
обавеза према Републичкој дирекцији воде 1,3 милиона динара, и пет ми-
лиона за електричну енергију. Субвенције за Зоо врт из буџета града су 32 
милиона динара за сталне и све остале неопходне трошкове предузећа. 
За Бизнис инкубатор центар субвенције из буџета у износу од 5,8 милиона 
динара су за расходе за запослене и остале сталне трошкове предузећа – 
речено је на седници.

Усвојен је, између осталог, и предлог решења о именовању в.д. ди-
ректора „Водовода“ за шта је предложен Горан Павић, садашњи руководи-
лац тог предузећа.

 Д.К.

СОкОБАЊА - На седници скупштине општине Сокобанја главна 
тачка и тема о којој је једино било дискусије је“ Разматрање и доношење 
Одлуке о буџету општине Сокобања за 2019. годину са кадровским планом 
Општинске управе општине Сокобања“. Очекиван буџет за наредну годину 
је 804.412 000 динара, према речима Исидора Крстића, председника општи-
не Сокобања. Он додаје да је у питању развојни буџет чији ће значајни део 
бити намењен за инвестиције које ће имати за циљ унапређење инвести-
ционог амбијента Сокобање. 

- Горући и највећи проблем у Сокобањи је водоснабдевање и ми 
ћемо у наредној години највише новца и енергије уложити у решавање 
тог проблема заменом азбесно-цементних цеви, реконструкцијом фабри-
ке воде и укључивањем нових изворишта- каже Исидор Крстић председ-
ник општине Сокобања.

Пре самог почетка седнице представници Демократске странке су 
напустили седницу јер није усвојен њихов захтев за допуну дневног реда 
за стављање ван снаге одлуке о утврђивању просечних цена квадратног 
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2019. годину на територији општине Сокобања и доношење одлуке у окви-
ру које би цене остале на нивоу прошлогодишњих. Према речима Тање Ни-
колић шефа одборничке групе Демократске странке, значајан део буџета 
за наредну годину који је преко милијарду динара чине средства која ће 
бити остварена повећањем поменутих цена. 

Одборници су дали сагласност на програме пословања за наред-
ну годину ЈП „Зеленило“ ,ЈКП „Напредак“, Народне библиотеке „Стеван Сре-
мац“, Туристичке организације Сокобања, Центра за социјални рад, Дома 
здравља Сокобања и Спортско-рекреативног центра „Подина“. Милош Кр-
стић, који је у предходном периоду био вршилац дужности, је, већином гла-

сова одборника, именован за директора Спортско рекреативног центра. 
Усвојена је и одлука о усвајању пројекта „Лекар на селу“ који се већ 

неколико година реализује у неколико сокобањских села. Према извеш-
тају, укупан број укупан број пацијената у сеоским амбулантама за период 
од фебруара до децембра је 4830 пацијената са тенденцијом раста. Такође 
,одборници су усвојили и извештај о реализацији пројекта „Кућно лечење, 
палијативно збрињавање и помоћ старим и болесним особама, као и осо-
бама са инвалидитетом“ за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

 М.Б. 
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оног плана, око 200 Зајечараца је нашло прилику за запошљавање кроз 
неке од програма. То нам потврђује да ово што заједнички радимо има 
смисла. Филијала је ове године укључила око 764 лица у програме само-
запошљвања, јавних радова, стручне праксе. Имам информацију да је град 
Зајечар за следећу годину предвидео средства у свом буџету, а ми ћемо на-
стојати да кроз буџет који ћемо реализовати, имати за 350 милиона дина-
ра више за активне мере запошљавања. Очекујемо да се до краја године 
донесе Национални акциони план запошљавања који ће дефинисати и те 
мере, и те износе, рекао је директор НСЗ-а Зоран Мартиновић.

Износи, предвиђени уговорима који се односе на субвенције за са-
мозапошљавање, су 180.000 дианра, док субвенције за запошљавање лица 
из категорије теже запошљивих, износе по 150.000 динара. Мартиновић је 
додаи и да ће, од наредне године, онима који преко Националне службе 
добију запослење у оквиру неког од програма надокнаде бити веће, бар за 
онолико за колико ће бити увећане и зараде у јавном сектору.

 Текст и фото: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2363-uruceni-ugovori-u-okviru-lokalnog-

akcionog-plana-zaposljavanja

НИЧИЋ: ДА ЗАЈЕЧАР БуДЕ 
гРАД упОСЛЕНИХ ЉуДИ

уручени уговори у оквиру Локалног акционог плана запошљавања

пОЛИТИкА

уРЕЂЕЊЕ гРАЂЕвИНСкОг 
ЗЕмЉИШТА

у кАСИ 834 мИЛИОНА 
ДИНАРА

Одржана седница Општинског већа у књажевцу

усвојен буџет општине кладово за 2019.годину

ЗАЈЕЧАР - Град Зајечар је у активне мере запошљавања и самозапо-
шљавања у овој години уложио 20 милиона динара, док је из Републике из-
двојено 16,5 милиона динара.

Зајечарцима, учесницима ових програма, које спроводе локална са-
моуправа и Национална служба запошљавања уговоре су уручили градо-
начелник Зајечара Бошко Ничић и директор НСЗ Зоран Мартиновић.

Кроз програм јавних радова у Зајечару, у овој години, прошла су 172 
лица, и за њих је издвојено 25 милиона динара, од тога 14 милиона су сред-
ства обезебеђена од старне Града Зајечара, док је 14 милиона издвојила 
Национална служба за запошљавање. Кроз програм субвенција за запо-
шљавање лица из категорије теже запошљивих, на новоотвореним рад-
ним местима, предвиђено је 5. 272.727 динара, од чега су средстава Град-
ске управе 2.900.000 динара, а средстава НСЗ-а 2.536.363 динара. У оквиру 
овог програма, средства су добила 19 лица. Кроз програм самозапошља-
вања, средства је добило 13 Зајечараца, а извдојено је 5.636.363 динара. 
Од тога 3.100.000 динара издвојио је Град Зајечар, а 2.536.363 динара НСЗ.

-Честитам онима који су добили ове субвенције и желим успешан по-
четак рада, онима који започињу посао. Радујем се и најмањем радном ме-
сту које се отвара овде у Зајечару јер морамо да задржимо, сачувамо овде, 
пре свега младе људе, али и оне који су у транзицију остали без посла, и 
који тешко могу да пронађу радна места. Верујем да ћемо пронаћи начин 
да Зајечар поново буде град упослених људи, али и насмејаних. Посао наш 
јесте да се управо боримо за то, да настане једно право тржиште рада, где 
ће се на основу рада, подизати зараде, истакао је Ничић.

На евиденцији Националне службе за запошљавње у Зајечару, на 
крају 2018. године, евидентирано је 5.300 људи, што је 15,3% мање у одно-
су на годину дана раније. Како је истакнуто, Национална служба у реализа-
цији актуелних мера запошљавања учествује са близу 17 милиона динара.

-Удруживањем средстава и реализацијом нашег заједничког Акци-

кЛАДОвО - Привремени орган 
општине Кладово усвојио је буџет за 
2019. годину којим су планирани при-
ходи у износу од 834.197.266 динара. 
Буџетски приходи износиће  682,6 ми-
лиона динара,у  општинску касу се  из 
ове у наредну годину преноси сума од 
95 милиона динара, приходи од дона-
ција биће 50 милиона динара, приходи 
на име трансфера у наредној години из-
носиће 5.350.000 динара док су укупни 
сопствени приходи корисника буџета 
око милион динара. Буџет за 2019. је ин-
вестициони, социјално и развојно оријентисан, јер је реалан и с обзиром 
да су приходи избалансирани и уравнотежени са расходима намера је да 
се побољша квалитет живота грађана.

- За инвестиције у наредној години определили смо 223.764.500 ди-
нара, за редовно функционисање месних заједница 22 милиона динара, 19 
милиона динара је издвојено за подстицаје у пољопривреди, повећаћемо 
и издвајања за социјална давања, 13 милиона динара издвојили смо за ре-
конструкцију градске зелене пијаце, док смо финансирање спортских ак-
тивности увећали за 10 одсто а то износи 22 милиона динара. Активности 
ТОО Кладово финасираће се са додатних девет милиона динара, јер смо 
ту област таргетирали као замајац развоја- образложио је расходну стра-
ну општинске касе Саша Николић, заменик председника Привременог ор-
гана општине Кладово и додао да је усвајање буџета један је од најзначај-
нијих корака када је реч о функционисању локалне заједнице.

Николић је истакао да је на расходној страни 40 милиона динара 
опредељено за израду пројектно-техничке документације за капиталне ин-
вестиције јер је то замајац за улагања која ће у следећој години бити при-
оритетна. На седници Привременог органа општине Кладово усвојен је и 
кадровски план Општинске управе за 2019. годину, као и програми рада и 
пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач локална самоупра-
ва. Активности су образложили в.д. директори јавних предузећа “ Комуна-
лац” и “Јединство” и директори ТОО Кладово и Центра за културу.

 М.Р.

кЊАЖЕвАЦ - Општинско веће Књажевца, на 91. седници, усвојило 
је програме пословања и рада установа и институција, које се финансирају 
из буџета. Усвојен је и Програм уређења грађевинског земљишта, како се 
чуло, са цифром од преко 400 милиона динара, никада већи. 

Никада више пара није предвиђено у општинском буџету за уређење 
грађевинског земљишта, него што је то учињено ове године, чуло се на сед-
ници Општинског већа, приликом разматрања програма који садржи све 
оно што ће се у 2019. радити и градити на територији књажевачке општи-
не. Од реконструкције путева – до изградње водовода, моста и бране, у раз-
личите пројекте биће уложено преко 400 милиона динара, казао је Мла-
ден Радосављевић, директор Предузећа за развој, урбанизам и изградњу. 

-Програм уређења грађевинског земљишта садржи све оно што ће 
се радити идуће године – од одржавања, до изградње нових објеката. из-
раде техничке документације....Када се то све сабере, цифра је за ову годи-
ну више од 380 милиона динара. Имамо и два пројекта која се предвиђена 
са двогодишњим финансирањем, а који се реализују током 2019. године, 
тако да долазимо до цифре од преко 400 милиона динара. Мислим да циф-
ра никада није ни приближно била тако велика –рекао је Радосављевић.

У складу са недавно усвојеним буџетом, на 91. седници Општинског 
већа прихваћени су и програми рада и пословања установа и институција 
у години која је пред нама.  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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у БОРу ЦЕЦА И кЕРБЕР, 
у НЕгОТИНу Ок БЕНД

Дочек Нове 2019. године

Срећни новогодишњи 
и божићни празници

Борани ће имати прилику да 31. 
децембра у амфитеатру код Дома културе 
у центру Бора дочекају Нову 2019. годину 
уз концерте познатог нишког рок бенда „ 
Кербер“ са почетком од 21 сат, након чега 
ће од 23 сата бити приређен спектакулар-
ни новогодишњи концерт највеће фолк 
звезде на нашим просторима и шире, 
Светлане Цеце Ражнатовић. Из борског 
Центра за културу саопштили су да се кон-
церт групе Кербер организује под покро-
витељством града Бора, а у организацији 
поменуте установе, док је концерт Свет-
лане Цеце Ражнатовић дар великог броја 
спонзора и донатора града Бора. 

- Испраћај старе и дочек Нове 
године употпуниће поноћни ватромет. У реализацији поменуте манифестације 
учешће ће узети велики број Установа, јавних и јавно-комуналних предузећа гра-
да Бора. Традиционално ће се 13. јануара обележити и дочек српске Нове 2019. го-
дине концертом Мирослава Илића у хали Спортског центра ,,Младост” у Бору са 
почетком од 22 сата, под покровитељством града Бора и спонзорством извођа-
ча концерта, компаније ,,Ракита Еxплоратион д.о.о.Бор“, а у организацији Устано-
ве ,,Центар за културу града Бора“. Суорганизатор концерта је Установа ,,Спортски 
центар Бор“, а такође у реализацији поменуте манифестације учешће ће узети ве-
лики број установа, јавних и јавно-комуналних предузећа – саопштили су из бор-
ског Центра за културу.

Туристичка организација општине Неготин, под покровитељством локал-
не самоуправе, организоваће 31. децембра традиционални дочек на Тргу Стева-
на Мокрањца. 

У најлуђој ноћи на Тргу Стевана Мокрањца публици ће се представити по-
пуларни ОК бенд познат по ванвременским хитовима као што су “А у међувреме-
ну”, “Рано моја”, “Око мене лете сви” и другим.

ОК бенд са фронтменом и певачем Гораном Глухаковићем, очекује се, оку-
пиће на централном градском тргу бројне грађане, а по најавама, Неготинце и њи-
хове госте у поноћ очекује и раскошан ватромет.

И у већини неготинских ресторана и кафића, Неготинцима се нуди нового-
дишњи провод, уз добру музику и богат мени, по цени која се, у зависности од пону-

де, креће и до 5.000 динара. Највећи број њих ће, ипак, Нову годину, као 
и ранијих година, дочекати у кругу породице, уз телевизијски програм.

У Књажевцу ни ове године неће бити организованог дочека 
Нове године, али ће се празницима, као и неколико претходних годи-
на, радовати најмлађи за које се 31. децембра прирема велика ново-
годишња журка. 

Последњег дана 2018. у 16:00 часова у Дому културе почиње мју-
зикл за децу ‘’Новогодишња журка’’. Дечаци и девојчице имаће прилику 
да се сретну са омиљеним ликовима из цртаних филмова, једнорогом, 
кловновима, Бетменом и наравно Деда Мразом. Уз сокове и слаткише, 
биће организовано цртање лица и многе друге активности занимљи-
ве најмлађима. 

Дечју нову годину Дом културе организује уз подршку општи-
не Књажевац. 

У Кладову, Мајданпеку, Сокобањи и Бољевцу ове године неће 
бити организованог дочека Нове године. У Кладову се очекује одржа-

вање традиционалне манифестације “Кладово град отвореног срца” где ће за меш-
тане бити организован пригодан забавни програм. Екипа „Тимочких“

Фото: установа “Центар за културу” Бор
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кАкО пРОТИв кИЛОгРАмА 
ЗА вРЕмЕ пРАЗНИкА

мОТО ДЕДА мРАЗДЕДА мРАЗ И 
пОкЛОНИ ЗА ДЕЦу

праховски бајкери даривали децу уочи празника
„Текијанка“ за најмлађе организовала позоришну представу

Празнични оброци тј. празнична окупљања су повезана са дра-
гим успоменама, срећним тренуцима нашег детињства. Такво носталгич-
но осећање које у нама буде празничне ћаконије чини једење још пријат-
нијим, јер нас таква трпеза храни и физички и емотивно. Зато треба не само 
за празнке већ и живот уопште развити вештину умереност.

Развија се у најранијем детињству учењем тј. моделом понашања 
да ништа није забрањено док год се конзумира у разумним количинама. 
Преједање је социјално прихваћена норма, али ако одступите мало од ње 
то вас неће чинити мање чланом породичне заједнице. Присутни смо због 
разговора, смеха, успомена, загрљаја, пољубаца, а храна је ту да не буде-
мо гладни. 

Није лако “преживети” период од Аранђеловдана до Св. Јована где се 
у великим количинама спремају различита јела. Тада се треба придржава-
ти основних правила која важе у свако доба године и настојати да исхрана 

буде редовна, умерена и разноврсна. 
Али из вишегодишњег иску-

ства у раду са гојазним особама у Са-
ветовалишту за правилну исхрану, 
знам да је љубав према храни једна 
од најискренијих љубави. 

Једите нормално цео дан. Не 
праскачите оброке пре самог славља. 
Прескакање оброка у првој полови-
ни дана резолтује већом глађу у дру-

гој половини дана и значи вишеструко калоричнији оброк што свакако оп-
терећује највише органе за варење. 

конзумирајте више протеина-меса, јер ће вас брже заситити и са-
мим тим лакше ћете избећи потенцијално лоше намирнице. Бирајте ква-
литетније.

конзумирајте мање алкохола. Пре свега калоричан је али и зна-
чајно помера осећај ситости.

Бирајте једно главно јело. Разгледајте шта се нуди на трпези и па-

кЊАЖЕвАЦ, БОР - Компанија „Текијанка“, водећи трговински 
ланац у Тимочкој крајини, обрадовала је књажевачку и борску децу 
позоришном представом ‘’У потрази за Деда Мразом’’, слаткишима 
и балонима, све у сусрет новогодишњим празницима. Књажевац и 
Бор су били први градови Тимочке крајине у који је свратио Текијан-
ка караван. 

Деци, која се највише радују празницима, компанија ‘’Текијан-
ка’’ поклонила је позоришну представу ‘’У потрази за Деда Мразом’’. 

Девојчице и дечаци из Књажевца први су угостили најпозна-
тијег деку на свету и његове помоћнике, учествујући свим срцем у 
новогодишњој чаролији. Било је ту, наравно и слаткиша и балона, 
све у духу доба године када дарујемо, или будемо даривани. 

-Ово је први пут да Текијанка новогодишњи караван борави у 
Књажевцу. Жеља нам је да донесемо део новогодишње чаролије и 
у лепом расположењу дочекамо новогодишње празнике- казала је 
Бобана Беатовић, маркетинг менаџер Текијанке. 

И у Бору малишани су имали прилике да огледају позоришну 
представу „У потрази за Деда Мразом“ која је одржана у биоскопу 
„Звезда“. Ово лепо изненађење измамило је код најмлађих невиђе-
ну радост и смех. 

Текијанка караван са позоришном трупом и изненађењима за 
децу, наставио је након Књажевца и Бора, пут ка још четири општи-
на Тимочке крајине, у којима успешно послује. 

 Љ.П.-Д.К.

НЕгОТИН - У сусрет Новој 2019. години чланови Мото клуба „Free 
Rider-17“ из Прахова, предвођени Деда Мразом, посетили су ученике ни-
жих разреда и предшколце Основне школе „Павле Илић Вељко“ у Прахову 
и даривали их новогодишњим пакетићима.

Желећи да улепшају престојеће празнике и деци Дома „Станко Пау-
новић“ чланови Мото клуба „Free Rider-17“ посетили су и ову установу која 
већ 99 година пружа уточиште и дом бројним генерацијама деце и младих.

Нису заборављена ни деца која су тренутно на лечењу на дечијем 
одељењу болнице неготинског Здравственог центра, њих четворо, којима 
су бајкери, такође, покушали да мало олакшају тегобе због којих су хоспи-
тализовани.

- Желели смо да обрадујемо дечицу ове године, а пошто нам је се-
диште у Прахову прикупили смо новац за пакетиће за децу која похађају 
нашу Основну школу, али и за штићенике Дома “Станко Пауновић” и за децу 
у болници. Акцију финансирамо из сопствених средстава и надамо да се ће 
наши чланови и наредне године бити бајкери Деда Мразови - каже Катари-
на Војиновић из Мото клуба „Free Rider-17“ из Прахова.

Ову акцију хумани бајкери завршили су у центру Неготина дружећи 
се са пролазницима и делећи им бомбоне, а они који су први испратили 
поворку мотора и дочекали Деда Мраза добили су и пакетиће. С.М.Ј.

метно одаберите своје главно јело (сарма или печење, не једно и друго). 
Једите полако и покушајте да чак и у време богатих празничних тр-

пеза нађете време за физичку активност.
ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Одсек за промоцију здравља
Саветовалиште за правилну исхрану
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ИЗАБРАНИ ДЕЛЕгАТИ 
кОНгРЕСА СпС

Саопштење за јавност

Тражи се најбољи модел за јавна предузећа

у градској управи у Зајечару потписани уговори

мИЛИкИЋ: НЕОпХОДНА 
РЕОРгАНИЗАЦИЈА ЈАвНОг СЕкТОРА

ЗА 26 вОЋАРА пОДСТИЦАЈНА СРЕДСТАвА

ДРуШТвО

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је 
да је неопходно извршити реорганизацију јавног сектора како би он у бу-
дућности стабилно функционисао.

-Тражимо најбољи модел како би ствари поставили на своје место. 
Један од модела је формирати једно велико јавно комунално предузеће 
у оквиру кога би пословао ЈКП „Водовод“ „Топлана“, „3.октобар“, и 
Јавно предузеће за стамбене услуге, и које би имало директо-
ра, два правника и исто толико економиста, односно опера-
тиву која ће функционисати на прави начин а са друге стране 
смањити бирократију која озбиљно вуче средства и троши но-
вац из буџета. Други модел је да свако јавно предузеће прет-
пи озбиљну реорганизацију радних послова и задатака и то се 
мора десити. Ако хоћемо за 10 година да имамо стаби-
лан јавни сектор као што је то случај у другим гра-
довима и општинама у окружењу, ми то морамо 
што пре да урадимо. Већ се тражи најбољи мо-
дел, како на прави начин изаћи из овог клишеа 
по коме функционише јавни сектор у Бору у по-
следних 20 година – рекао је Миликић.

Статистика указује да је од почетка го-
дине до октобра међу јавним предузећима 
ЈКП „Водовод“ остварио губитак од 50 ми-
лиона динара.

-За период јануар-октобар ове го-
дине осим Водовода остала предузећа 
су пословала позитивно и то: “Топлана” 
45 милиона у плусу, “3. Октобар” 977. 000 
динар, “Зоо врт” 70 000, “Боговина” 38 мили-
она динара, ЈП за стамбене услуге 14 мили-
она динара, притом су овде урачунате и суб-
венције дате “Топлани”. Морам да напоменем да 
је грејање у граду стабилно и солидно и ове године 
ће се показати да су уложених 90 милиона града и “Топлане” у реконструк-
цију система потпуно оправдани због потрошње и смањења трошкова. Ре-
шили смо производњу енергије, остаје да решимо проблем око транспорта 
енергије. Реч је о томе да имамо 20 одсто губитака од “Топлане” до крајњег 
корисника. То је озбиљан проблем. То значи да годишње баците енергије 

вредне око 120 милиона динара а отприлике је толики и годишњи губитак 
“Топлане”. Осим тога проблем је што у појединим становима долази до пре-
гревања а у другим недовољног грејања. Међутим у 80 одсто случајева, на 
основу онога што добијам као податак грађани се жале на температуру од 
20 степени у стану, а то је температура предвиђена законом, јер смо навик-
ли да буде 24 –каже Миликић. 

Он је нагласио да само дуг Апотекарске установе достигао 550 
милиона динара.

- То је 20 одсто буџета, односно двогодишњи рад Предшкосл-
ке установе и једногодишњи рад Спортског центра. По овом питању 
је неопходно да се и држава укључи у решавање овог проблема – до-
даје наш саговорник.

Планови у 2019. години односе се на капиталне ин-
вестиције и улагање у образовање.

- Идеја је да се озбиљно позабавимо капитал-
ним инвестицијама пре свега уређењем града и села, 
асфалтирањем, уређењем путева, инфраструктуре, 

завршетак водоснабдевања, улагање у образо-
вање, школство, предшколску установу. Новина 

је да је за све капиталне инвестиције преко пет 
милиона динара неопходно обезбедити грађе-

винску дозволу. Озбиљан проблем је што се 
није размишљало раније о пројектима, већ 
се прво градило а онда радила документа-
ција. Озбиљан пројекат који ћемо радити у 

марту односи се на систем за прераду от-
падних вода односно изградња Фабри-
ке за прераду отпадних вода којом ће се 

сва отпадна вода из града Бора у сливу Бор-
ске реке каналисати и обрађивати и пушта-

ти даље ка Слатини и Црном мору као чиста вода 
друге категорије-додаје наш саговорник. 

Град Бор један је од потписника пројекта “Халово”. 
-Верујем да је то добро решење и то није скупо колико је добро за 

животну средину. Сваки град ће радити примарно разврставање отпада, 
,мораћемо да урадимо стратегију управљања отпадом и да кренемо са за-
тварањем постојеће депоније-додао је Миликић. Д.К.

ЗАЈЕЧАР - У Градској управи у Зајечару потписани су уговори о додели 
подстицајних средства за развој воћарства у 2018. години, између града и пољо-
привредних произвођача, који су испунили услове конкурса.

26 воћара ће добити подстицајна средстава, како би проширили своју про-
изводњу, а према речима надлежних, укупна средства која су одобрена по овом 
пројекту су милион и 700 хиљада динара.

Присутнима се обратио градоначелник Зајечара Бошка Ничића и рекао да 
је град ове године највећи акценат ставио на развој воћарства, а тако ће бити и у 
наредној години.

Како је нагласио, циљ је да се у области пољопривредне производње, фор-
мирају удружења преко којих ће се лакше пласирати роба на тржиште.

-Лично сам инсистирао на развоју воћарства, јер сматрам да то јесте пер-
спектива овог нашег краја, а то кажем, не зато што се ја много разумем у пољо-
привреду, већ зато што видим шта раде велике компаније које знају како се оства-
рује профит, а ја се трудим да такве увек следим, и да од њих учим и преписујем. 
Ако се компанија „Делта аграр“ одлучила да овај крај изабере за изградњу својих 
великих плантажа воћњака, поред села у Војводини, онда то нешто сигурно гово-
ри, и ми не можемо као Град да то не подржимо. Ове субвенције су само почетак у 
области воћарства, и мислим да сада радимо паметно, и имамо стратегију. Пома-
жемо развоју пчеларства, ратарске производње, воћартсва, и све то радимо план-
ски и сигурно ће то све дати добре резултате. Надам се да ће вам тај новац, колико 
год он био скроман, помоћи бар делимично да надокнадите трошкове, или започ-
нете неку производњу. Све оне који постигну добре резултате, додатно ћемо сти-
мулисати. Драго ми је да се, како сам начуо, формирају удружења, јер је то добро, 
како би се оставили „сваштарске производење“, већ да се угледамо на велике ком-
паније, истакао је Ничић.

Како је речено приликом потписивања уговора, ове године је град Зајечар из 
буџета издвојио близу 10 милиона динара за развој пољопривредне производње, 
што је, према речима надлежних, око 40% више него 2017. године.

-Ово је други конурс за воћарство у овој години, а у 2018. години смо пла-
сирали 5 милиона и 700 хиљада динара у развој воћарске производње. Овај износ 
се односи на први конкурс за механизацију у воћарству, где смо пласирали 3 мили-
она и 800 динара, и на овај конкурс где смо утрошили милион и 700 дианара, што 

је за 120% више од улагања у воћарску производњу него у претходној години. Ми 
смо у 2017. години пласирали 2,5 милиона динара за воћарство, за набавку садни-
ца. Прошле године је субвенције користило 46 произвођача за воћарску произ-
водњу, ове године 93, истакла је Весна Станковић, члан Градског већа задужен за 
пољопривреду и додала:

-У овој години смо имали највише пријава за саднице дуње, где смо заједно 
са вама инвестирали у куповину 7.500 садница дуња, на другом месту по интере-
совању био је засад вишње, укупно смо уложили 2.700 садница, затим лешник 830 
садница и орах 330. Такође су и запажени резултати постигнути и у области сточар-
ства, па је тако инвестирано у куповину 176 квалитетних грла оваца, јагњади и коза, 
и 15 јуница женских телади. Први пут ове године је општина улагала и у удружења..

Почетком марта ће бити расписани нови конкурси за добијање подстицај-
них средстава у области пољопривредне производње.

Износ средстава за 2019. годину који ће бити издвојен из буџета града Заја-
чера, планиран је у износу од 18 милиона 750 хиљада.

Текст и фото: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2364-zajecar-za-26-vocara-podsticajna-sredstava
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пОЧЕЛА ЗИмСкА СЕЗОНА НА СТАРОЈ пЛАНИНИ

ОТвАРАЊЕ ДИСкОТЕкЕ

пРОмОЦИЈА 
ЖЕНСкОг ФуДБАЛА

у мајданпеку вечерас

у мајданпеку одржан Новогодишњи турнир 
у малом фудбалу за жене

ДОгАЂАЈИ
манифестација Ski opening

 кЊАЖЕвАЦ - Манифестацијом Ski opening на Старој планини 
протеклог викенда званично је почела нова зимска туристичка сезо-
на. Поред бројних занимљивих пратећих програма, за представнике 
медија организован је и обилазак реновираног Планинарског дома. 

Велики број заљубљеника у природу, зимске спортове и лепо-
те Старе планине окупио се на Јабучком равништу где је званично 
отворена нова скијашка сезона.

-Ски центар Стара планина потпуно спреман улази у нову зим-
ску сезону, све неопходне припреме обављене су на време и оче-
кујемо да по оствареним резултатима надмашимо претходну сезо-
ну- рекао је Дејан Ћика, директор ЈП Скијалишта Србије.

Горан Караџић, директор СП ресорта изразио је очекивања да 
ће ове сезоне сви смештајни капацитети бити попуњени.

-Изузетно ме радује чињеница да смо у потпуности уредили 
сва три путна правца који воде на Стару планину и то је свакако је-
дан од разлога што је већ сада извесно да ће сви смештајни капаци-
тети током ове сезоне бити попуњени - изјавио је Караџић.

 мАЈДАНпЕк- Из Центра за културу у Мајданпеку су за вечерас 
заказали отварање дискотеке и на добру забаву позвали младе који-
ма је она и намењена. Наиме, следећи жељу већег броја Мајданпе-
чана да се младима у овом граду омогући пригодно место за изла-
зак, руководство општине је иницирало, а у Центру за културу су 
изнашли могућности да у великом и лепом простору Дома омла-
дине то организују и програмским садржајима испрате интересо-
вања младих.

У организацији Центра за културу током прошле недеље 
одржан је јубиларни 15. Мини сајам”Култура, образовање, ствара-
лаштво”. Манифестација коју Центар за културу организује са циљем 
да промовише стваралаштво удружења грађана, организација, уста-
нова и појединаца била је добар домаћин до сада највећем броју из-
лагача. Поред њихових штандова, све време трајања сајма били су 
организовани и пригодни забавни садржаји кроз програме култур-
но уметничких друштава, приказивање документарних филмова са 
тематиком са овог простора, позоришних представа за децу, па и 
концерта мајданпечке групе “Пек”.

У исто време и истом простору пред посетиоцима је била и 
највећа макета на Балкану, “Свет око нас” чији је аутор Боривој Вујић, 
а која на 44 квадратна метра са пет хиљада ручно направљених дело-
ва представља наставно средство и добар увод у географију и био-
логију. И.Ћ.

мАЈДАНпЕк - У Мајданпеку је прошле недеље у органзацији 
Женског фудбалског клуба и Спортског савеза општине, а уз помоћ 
општине Мајданпек, као права промоција женског фудбала одржан 
Први новогодишњи турнир у малом фудбалу. Учествовало је 10 еки-
па са око 150 фудбалерки из Београда, Рековца, Пожеге, Земуна, До-
боја и наравно, Мајданпека. 

Победник турнира је екипа “Рада”, за најбољу играчицу прогла-
шена је Емилија Симић из победничке екипе, док је најбољи стрелац 
била Јаница Филиповић, играчица “Челика” из Добоја. 

 И.Ћ.

Биљана Ђокић, в.д. директора Јавног предузећа Стара плани-
на нагласила је да су завршене активности на пројектима инфра-
структуре на Јабучком равништу што је неопходна полазна основа 
за све будуће инвестиције.

У хотелу Стара планина, поводом „Ski openinga“, своје штандо-
ве поставили су Туристичка организација општине Књажевац, Удру-
жење за неговање традиције „Извор“, гости из Пирота и Сврљига, а 
посетиоци су били у прилици да дегустирају и Џервинова вина.

Организатори манифестације приредили су богат пратећи 
програм – посетиоци су се надметали у пригодним играма и веш-
тинама на снегу, док су представници медија уживали у off roud во-
жњи џиповима, а надметали су се и у билијару.

На конференцији за новинаре о очекивањима у овој туристич-
кој сезони, као и бројним плановима за унапређење туристичке по-
нуде Старе планине и овог дела Србије говорили су бројни држав-
ни и локални званичници.

За новинаре је организован обилазак реновираног Плани-
нарског дома, где је представнике медија поздравио Милан Ђокић, 
председник општине Књажевац. 

-Изглед овог дома, у шта и сами вечерас можете да се увери-
те, као и квалитет услуге, који ће, убеђен сам, бити на адекватном 
нивоу, дају нам за право да констатујемо како је пун погодак била 
одлука општине Књажевац да са државним предузећем СП ризорт 
склопи споразум о управљању овим објектом. Са друге стране, је-
дан овакав објекат даће Старој планини додатну драж, један нови 
садржај и додатну атрактивност и тако само употпунити већ иона-
ко врло атрактивну туристичку понуду. На крају, морам да приме-
тим да се на овом месту осећа и својеврсни “мирис емоција”, пошто 
су током претходних деценија генерације и генерације Књажевчана 
прве кораке на снегу и скијама начинили излазећи управо из овог 
дома - истакао је Ђокић.

Током „Ски опенинга“ посетиоци Старе планине имају посеб-
не повољности. Прва два дана, прошлог четвртка и петка, скијање 
је било бесплатно, док су протекле суботе и недеље скијаши и бор-
дери могли да купе ски пас уз попуст од 30%.  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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