
У Бору одржана дебата на тему „Пројектно 
суфинансирање у локалним срединама’’

ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ 
ТЕШКО ДОЛАЗЕ ДО 

ИНФОРМАЦИЈА СТРАНА 6

****БРОЈ 365 15.11.2019.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

ТАКМИЧАРИ КК „СУРЕИДО БОР” ОСВОЈИЛИ 
ДВЕ ЗЛАТНЕ И СРЕБРНУ МЕДАЉУ

СРЕЂУЈУ 
ЖЕЛЕЗНИЧКО 
СТАЈАЛИШТЕ

У Дебелом лугу надомак Мајданпека

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

ЂОКИЋ: ОД ДРЖАВЕ НОВАЦ 
ЗА КУПОВИНУ ИМТ-А И 
ПОМОЋ ВИШЊАРИМА

СТРАНА 2

Усвојен буџет општине Кладово за 2020.годину

У ОПШТИНСКОЈ 
КАСИ 835 МИЛИОНА 

ДИНАРА
СТРАНА 2

СТРАНА 4

СТРАНА 5

Пријем за фудокан каратисте који су забележили изванредне резултате на шампионату у Немачкој



БРОЈ 365 2

ЂОКИЋ: ОД ДРЖАВЕ НОВАЦ ЗА КУПОВИНУ 
ИМТ-А И ПОМОЋ ВИШЊАРИМА

У ОПШТИНСКОЈ КАСИ 835 МИЛИОНА ДИНАРА

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

Усвојен буџет општине Кладово за 2020.годину

ПОЛИТИКА

Оснивач и издавач: „ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
 Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630
 Техничка припрема и штампа: „Grafomed-trade” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

КЊАЖЕВАЦ - У просторијама Дома културе одржана је 38. седни-
ца Скупштине Општине Књажевац а једна од најважнијих тачака о којој се 
разматрало је била ребаланс буџета.

За усвајање ребаланса буџета, односно за доношење одлуке о изме-
ни и допуни одлуке о буџету било је потребно евидентирати трансфер од 
90 милиона динара, као највећи трансфер који је општина Књажевац ика-
да добила од Владе Републике Србије. Такође неопходно је евидентирати и 
два мања трансфера од по 240 хиљада динара и 200 хиљада динара која је 
општина добила од Министарства за рад и Комесаријата, истакао је пред-
седник општине Милан Ђокић.

 - Са задовољством могу да констатујем да је разлог за усвајање овог 
ребаланса за доношење одлуке о измени и допуни одлуке о буџету потре-
бан да се евидентира додатни трансфер од чак 90 милиона динара коју смо 
добили закључком Владе Републике Србије из текуће буџетске резерве, 
из републичког буџета и то је највећи ненаменски трансфер који је општи-
на Књажевац икада добила у оваквом једном износу. Овај трансфер је не-
опходно расподелити на пропријације за које смо средства и добили и за 
које ћемо на корист и стратешки развој Књажевца та средства и расподе-
лити-нагласио је Ђокић.

Председник општине је објаснио начин на који ће средства бити рас-
подељена.

- 78 милиона и 500 хиљада динара за куповину хале ИМТ-а, фабрике 
озубљења, пет милиона динара додајемо у буџетски фонд за развој пољо-
привреде. Ми смо се одлучили да стратешки мотивишемо наше произвођа-
че вишње тако што ћемо им исплатити још три динара по килограму. Испла-
те ће бити максимално до 100 хиљада динара по газдинству, три милиона и 
700 хиљада динара за одржавање водовода у Кренти и Штитарцу а два ми-
лиона и 400 хиљада динара израда пројекта за извођење за изградњу хоте-
ла на Бањици. Такође остала средства из ових трансфера биће расподеље-
на и на осветљење у селу Каличина, као и на повећање плата за децембар 

месец - истакао је председник општине Милан Ђокић.
Једна од тачака била је везана за рад „Предузећа за развој, урбани-

зам и изградњу општине Књажевац“.
-Знате да је дирекција 2011. године израдила, односно наручила из-

рађење пројекта изградње хотела са затвореним базеном у оквиру ком-
плекса на Бањици, односно поред базена. Уз сав овај садржај, сећате се , и 
мини аква парк и велики, и уз помоћ НИПА 2012. године је реализован. И 
с обзиром на то да се указала могућност да се тај пројекат изведе већ ко-
лико у наредној години потребно је било да се говори и да се изради је-
дан пројекат за извођење који је у складу са новим законом и да се ино-
вира у складу не само са законом већ и са стварима односно савременим 
материјалима и технологијама које су се сада промениле – казао је Мла-
ден Радосављевић, директор „Предузећа за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“.

Остале тачке дневног реда Скупштине биле се везане за рад јавних 
предузећа, уређивања градског земљишта општине, начине финансирања 
пројеката, давање у закуп пословног простора општине Књажевац.

 Љ.П.

КЛАДОВО - На седници Општинског већа једногласно је усвојена 
Одлука о буџету општине Кладово за 2020. годину којим се предвиђају укуп-
ни приходи од 835.316.000 динара. 

- Буџет за следећу годину израђен је на основу пројекције остварења 
прихода, креиран је реално са циљем да буде развојни и омогућиће нес-
метано функционисање свих корисника-казао је Саша Николић, председ-
ник општине Кладово. 

Пре доношења коначне одлуке одржана је јавна расправа нацрта 
Одлуке на којој су правна и физичка лица, представници јавних предузећа 
и грађани дали своје предлоге, сугестије и примедбе. Реч је о процедури 
која је у служби креирања квалитетне Одлуке о буџету Општине Кладово 
за 2020.годину, чуло се на седници Општинског већа. 

-У изради буџета за 2020. годину у целости су испоштована упутства 
и смернице Министарства финансија-подсетила је Андријана Антић, руко-

водилац буџета општине Кладово. 
Коначну одлуку о буџету те подунавске општине општине Кладово за 

2020. годину донеће одборници скупштине на седници која ће бити одржа-
на до 20. децембра. Већници су усвојили и Извештај о реализованим актив-
ностима локалног Савета за безбедност саобраћаја на путевима у општини 
Кладово у првих девет месеци ове године уз констатацију да је у анализи-
раном периоду од наплаћених казни за прекршаје у буџет општине Кладо-
во уплаћено 2.406.900 динара. Како је речено у том периоду од укупне суме 
за едукативне активности утрошено је 366.000 динара. 

Подршку већника добила је и Одлука о измени годишњег Програма 
за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Кладово 
којом је за унапређење саобраћајне инфраструктуре милион динара опре-
дељено за монтажу видео надзора на кружном току на Тргу Краља Петра у 
Кладову. Тај износ намењен је за израду пројектне документације и за купо-
вину камера. Преосталих 1,6 милиона динара усмерени су за унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања у саобраћају, као и за унапређење 
квалитета рада хитне службе, саобраћајне полиције и других служби над-
лежних за безбедност саобраћаја у општини Кладово. 

На седници Већа зелено светло добио је и предлог Одлуке о јавним и 
некатегорисаним на подручју општине Кладово путевима који је усаглашен 
са одредбама Закона о путевима, а нови управљач на локалу је ЈП “Комуна-
лац”. На основу одредби Закона о локалној самоуправи подршку је добио и 
захтев о исплати једнократне новчане помоћи у износу од по 20.000 дина-
ра запосленима у Општинској управи, новац је обезбеђен у буџету општи-
не Кладово за 2019. годину. 

Једногласну подршку чланова Општинског већа добио је Извештај о 
раду за 2018. годину Центра за културу као и предлог допуне Одлуке на ос-
нову које ће председник СО Кладово убудуће бити члан Општинског штаба 
за ванредне ситуације. О већини ових Одлука изјашњаваће се и одборни-
ци Скупштине општине Кладово на првој наредној седници.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.
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СТАНАРИ САМАЧКОГ СМЕШТАЈА БЕЗБЕДНИ

ДРАГОЦЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Бор: ПП заштита-небрига која тиња (10)

У Мајданпеку ускоро покретни мамограф

ДРУШТВО

БОР - Вишеспратни објекат Самачког смештаја у Бору простире се 
на преко 12.000 метара квадратних са око 420 стамбених јединица у своје 
три куле смешта 800 станара. Овај објекат који је саграђен још 1968. годи-
не један је од ретких таквог типа у читавој Србији. По речима директорице 
Адријане Јањић Пуповац проблеми са којима се суочавало ово предузеће 
у претходном периоду су превазиђени, тако да су услови становања и без-
бедност објекта на задовољавајућем нивоу.

- Иако је постојећа хидрантска мрежа стара трудимо се да је одржа-

вамо. Имамо довољан број пп апарата, докупили смо и пар нових који се 
редовно тестирају на сваких шест месеци. Сви апарати стоје у једној посеб-
ној просторији да не ди дошло до злоупотреба као што је то било у прет-
ходном периоду. Ван објекта се налазе шахте на које се ватрогасци могу 
директно прикључити уколико дође до неког инцидента - каже Адријана.

Целокупни објекат има израђен план евакуације и противпожар-
ни излаз.

- По ходницима и просторијама објекта залепљене су скице, тако да 
се станари у ванредним ситуацијама могу безбедно евакуисати. Неопход-
на је и едукација грађана и подизање свести о овом проблему тако да ћемо 
у наредном периоду у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације у Бору 
организовати и једну показну вежбу-додаје Пуповац.

Надлежни у популарном „Самцу“ зарађена средства користе за 
уређење објекта и побољшање услова становања.

- Могу да кажем да је наплата изузетно добра са преко 80 одсто. Тру-
димо се да проблеме са којима се суочавамо решавамо у ходу. У плану је 
замена електро инсталација у прве две куле као и извођење бројила за 
сваку собу понаособ, као што је урађено у трећој кули која је и најновија. 
Ради уштеде електричне енергије уградићемо и лед панеле, као и оплеме-
нити простор који није кречен више година - закључује наша саговорница.

 М.М.

Пројекат: „ПП заштита-небрига која тиња“, суфинансиран је из буџета Града Бора. 
„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 
је доделио средства.“

МАЈДАНПЕК - Др Драган Фудуловић, директор Дома здравља „Др 
Верољуб Цакић“ Мајданпек најавио је да је са челним људима одгова-
рајућих институција, Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јова-
новиц Батут”, и уз сагласност Министарства здравља, Канцеларије за скри-
нинг договорено да у најскорије време покретни дигитални мамограф на 
10-так дана буде стациониран у Мајданпеку. Како скрининг мамографија 
представља рендгенски преглед за откривање промена на дојци које се не 
могу открити другом врстом прегледа, очекује се веома добар одзив жена, 
посебно старости од 45 до 69 година које би требало да раде овај преглед 
на сваке две године. 

Почетком ове недеље очекивало се само да буде решено питање ан-
гажовања за мамографију посебно обучених рентген техничара, очитавања 
записа и избора установе у коју би пацијенткиње биле упућиване на даље 
лечење у случајевима у којима се за тим укаже потреба.

 И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.
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БОР - У сали градске Скупштине организован је пријем такмичара 
КК Суриедо Бор који су забележили запажене резултате на осмом Светском 
шампионату у Фундокан традиционалном каратеу у Немачкој одакле су по-
нели две златне и једну сребрну медаљу.

- Милица, Миле и Анита су понос града Бора. Драго ми је и честитам 
им на овом успеху. Верујем да ће наредних година доносити много лепих 
вести. Као нација се радујемо успеху Новака Ђоковића а Борани се радују 
успеху ово троје младих каратиста. Настојимо да подижемо спорт у Бору 
кроз суфинансирање клубова, и жао ми је што овај вид каратеа није ушао у 
суфинансирање ни на нивоу републичког савеза ни на нивоу града. Обећао 
сам да ћемо у наредном периоду пронаћи модел и начин како да помог-

немо сваком појединачном спорту. Упутићу и захтев мини-
стру спорта Вањи Удовичићу и свим надлежним органима, 
да и овај вид спорта, односно фундокан карате уђе у могућ-
ност да се финансира и из буџета републике а и ми из града 
да омогућимо тај начин финансирања - казао је Александар 
Миликић, градоначелник града Бора.

Небојша Захитовић, тренер КК „Суреидо“ изјавио је да 
је на Светском првенству у Немачкој учествовало 1950 так-
мичара из 44 земаља, као и да је било више од 5000 наступа.

- Ово су резултати деветогодишњег рада, пуно про-
ливеног зноја на тренинзима, пуно труда свих нас у клубу и 
стручном штабу. Поред мене ту су и помоћни тренер Дали-
бор Џунић и Саша Мишковић. Даљи планови су да овај успех 
поновимо на Европском првенству у Београду. Већ смо кре-
нули са припремама и надамо се да ћемо бити још успеш-
нији и да ће још неки такмичар однети медаљу са европског 
првенства – казао је Захитовић.

Милица Драгијевић је казала да је на такмичењу у Не-
мачкој била веома тешка конкуренција.

- Било важно да се психички спремим као и физички. 
Тренери су ми много помогли и заслужни су што сам освоји-

ла медаљу. Било је потребно доста труда и рада да бих освојила прво ме-
сто и да имамо светску медаљу. Тренирам седам година у карате клубу у 
Бору и почела сам тренирање каратеа код Небојше Захитовића – рекла је 
Драгијевићка.

Миле Бараковић је нагласио да највећу захвалност за свој успех ду-
гује својим родитељима, који су му у сваком тренутку пружали подршку.

- Прошле су године тренирања и припремања. Није било лако, и 
колико је било тешко мени толико и мојим родитељима који су ми све 
приуштили. Освајао сам доста медаља, имам их укупно више од 200. Тре-
нирам десет година, одрицања су велика али све је то са разлогом – каже 
Бараковић. Д.К.
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„ЛЕТОПИС ЕПАРХИЈЕ ТИМОЧКЕ”

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОШ 
“ВУК КАРАЏИЋ”

СРЕЂУЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКО 
СТАЈАЛИШТЕ

Организоване бројне манифестације

У Дебелом лугу надомак Мајданпека

У Неготину промовисана књига која обухвата период од осам деценија

НЕГОТИН - У сали Неготинске гимназије у недељу, 10. новембра, 
промовисан је “Летопис Епархије тимочке”, аутора протојереја, мр Игора 
Ивковића. Књига протојереја, магистра теолошких наука Игора Ивковића 
обухвата период од осам деценија, од 1934. до 2014. године, а објављена 
је поводом јубилеја, 185. годишњице Епархије тимочке и 800 година ауто-
кефалности Српске православне цркве.

Реч је о делу које је, по речима аутора, наставак Споменице која је пу-
бликована поводом стогодишњице Епархије, а која је, пак, у значајној мери 
посвећена православним светињама у овом крају. Књига, међутим, доноси 
значајне дешавања не само у црквеном, већ и у народном животу, што је за 
будуће истраживаче, чини и те како значајном и занимљивом.

-У нашој Епархији имамо лепе догађаје и фестивале, али и све бога-
тију издавачку делатност, те је и ова књига наставак рада на Споменици која 
је изашла о стогодишњици. Почео сам да истражујем архиве наше Епархије, 
који су заиста богати, ту сам проналазио изворе, а обилазио сам и гробове 
наших прота како бих комплетирао знања и о њима, али и о догађајима у 
периоду од 1034. до 2014. године - рекао је, између осталог, протојереј, мр 
Игор Ивковић, аутор овог летописа.

О књизи су говорили и др Александар Раковић, виши научни сарад-
ник на Институту за новију историју Србије, протојереј – ставрофор Ран-
ко Јовић, парох неготински у пензији, а окупљене је поздравио и Епископ 
тимочки г. Иларион.

-Књига је од врхунског значаја за познавање историје Епархије ти-
мочке и Тимочке крајине у целини. Без ове књиге будући истраживачи неће 
моћи да проучавају историју ни Тимочке крајине ни Епархије јер књига, за-
иста, обухвата 80 година исцрпног летописа, међутим, она у уводним дело-
вима приказује много више. Отац Игор је имао наравно велику срећу што 

КЊАЖЕВАЦ - Основна школа „Вук Караџић“ поводом прославе Дана 
школе била је организатор различитих манифестација. Одржан је квиз „Ву-
ковац - чудесно путовање по Србији“, манифестација „Дан смеха“, а главна 
манифестација, којом је обележен и прослављен Дан школе, била је пред-
става „Може и овако“ коју су ученици ове школе припремили уз помоћ 
својих наставника.

На отварању Свечане Академије директорка школе Драгана Љуби-
сављевић истакла је да је протекла година била јако успешна школска го-
дина.

- Иза нас је једна година у којој се вредно и одговорно радило, учи-
ло, уређивало. Настојали смо да у току године померимо све наше границе, 
бар за неки корак. Наравно, било је и спотицања, али то смо просто очеки-
вали и доживели као један изазов који нас је уствари оснажио да још мно-
го боље радимо. Све границе и оно што смо постигли рачунамо да је само 
један мали корак, а наш је задатак да све то у наредном приоду превазиђе-
мо и постигнемо још боље. Да би то све постигли, наравно потребно је јед-
на добра сарадња и комуникација, поверење и ми се трудимо да то негде 
и градимо у нашој школи, пре свега међу колегама, децом, родитељима, а 
наравно и са осталим сегментима који су битни за наш рад и за успехе које 
постижемо-казала је Љубисављевићева. Љ.П.

МАЈДАНПЕК- После пуних 40 година, током којих је стара, дотраја-
ла, невелика зграда представљала заклон од временских неприлика, ста-
новницима из Дебелог луга села надомак Мајданпека, док су чекали возо-
ве на путу до Бора или Пожаревца, дочекали су да она буде реновирана и 
полако на прави начин приведена намени.

- Око дотрајалог крова још прошле године Рудник бакра Мајданпек, 
а сада локална самоуправа око саме зграде и прилаза, платоа за стајалиште 
и ограде, помогли су да овај објекат приведемо намени - рекао је Драган 
Иљенкаревић, одборник СО Мајданпек из овог села.

Извођач радова поручује да ће за највише 10-так дана сви предвиђе-
ни радови бити окончани. Мештани кажу да им пуно значи ново железнич-
ко стајалиште и бољи услови за чекање из којих ће на путовање до поме-
нутих градова возом из свог села моћи да крену два пута дневно (по цени 
која је повољнија него да користе било који други превоз).

У локалној самоуправи разматрају могућност да помогну и мешта-
нима Лескова и Влаола да на сличан начин реше исти проблем, а мештани-
ма омогуће да боље користе могућности за квалитетније и јефтиније путо-
вање.  И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.

је и клирик ове епархије и што је њему сва архивска грађа била доступна, 
а он је ту грађу јако темељно истражио и ја му на томе честитам – каже др 
Александар Раковић, виши научни сарадник на Институту за новију исто-
рију Србије.

Модератор ове промоције, одржане у сали Неготинске гимназије, 
био је Ненад Војиновић, архивски саветник и директор Историјског архива 
у Неготину, а промоцију је увеличао и Хор Цркве Свете Тројице, под упра-
вом Светлане Кравченко. С.М.Ј.
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ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ ТЕШКО 
ДОЛАЗЕ ДО ИНФОРМАЦИЈА

У Бору одржана дебата на тему „Пројектно суфинансирање у локалним срединама’’

БОР - Пословно удружење асоцијације локалних и независних ме-
дија ‘’Локал прес’’ одржало је у Бору дебату на тему „Пројектно суфинанси-
рање у локалним срединама’’ која је део пројекта „Примена медијске ре-
гулативе у локалним срединама“, организованог са циљем да се побољша 
разумевање и унапреди комуникација међу свим локалним актерима, од 
локалних самоуправа, локалних организација цивилног друштва, до ло-
калних медија.

-У Лесковцу је одржана дебата о безбедности новинара, у Крушев-
цу о медијској писмености и у Бору имамо пројектно суфинансирање. То 
су три теме које су најбитније у овом тренутку за локалне медије. Показа-
ло се да локални медији у свим градовима не мисле да су у положају да до-
лазе до информација лако, да имају проблема са свим тим стварима, да је 
безбедност новинара угрожена, да притисци не значе само класичну без-
бедност односно претње, него значе управо немогућност да обављају своју 
делатност. Нацрт медијске стратегије је крајем октобра предат председни-
ци Владе Србије Ани Брнабић – казала је Снежана Милошевић, генерална 
секретарка ПУ ‘’Локал прес’’.

Она је нагласила да се пројектно суфинансирање које траје од 2014. 
године изродило у нешто што је систем притисака и систем недовољне ва-
лидације одрађених пројеката.

- Показало се да има пуно мањкавости и да су изграђени нови меха-
низми како да се та законска регулатива протумачи на неки сасвим друга-
чији начин и да оно што је требало да буде вредност информисања за саме 
грађане, квалитет информисања не буде у првом плану. Безбедност нови-
нара на локалу и на националном нивоу су већ мало другачије варијанте. 
Безбедност новинара подразумева када су локални медији у питању много 
шири спектар тих притисака које локални новинари осећају. Њихову без-
бедност угрожава и то што не могу да дођу до праве информације јер их 
то немогућава да раде свој посао квалитетно - додала је Милошевићева.

Стојан Марковић, члан Радне групе за израду Нацрта медијске стра-
тегије нагласио је да је уочено много проблема у систему конкурса суфи-
нансирања медијских садржаја од јавног интереса.

- Локалне самоуправе немају утврђене теме од локалног интереса 
на својој територији и онда медији лутају у одабиру тема. Постоји и једно 
неразумевање да је тема од јавног интереса оно што спада у редовно ин-
формисање, да то што су медији добили фреквенцију, ако су електронски 
медији у питању то је редовно информисање, а то подразумева шта ради 
градоначелник, шта ради градско Веће, јавна предузећа итд. То није инфор-
мисање од јавног интереса. И власници медија не схватају да је суфинан-
сирање медијске продукције тог садржаја од јавног интереса а не његовог 
медија. Очигледно је да овакав начин суфинансирања медијских садржаја 

МАЛИ ОГЛАСИ
На продају 4 ха земљишта ограђено 200м од ауто пута Зајечар-Не-

готин, са халом од 600м2, са водом, два бунара са природним падом. Хала 
је сређена. Подови избетонирани са керамичким плочицама, две ку-
хиње, два купатила са wц-ом, недовршена монтажна хала 12x12x6. Цена 
је 110 000 евра. Могућ сваки договор. Контакт тел: 063/8084994

*

Издајем намештену кућу, са комплетном инфраструктуром и три 
спаваће собе у МЗ Слога у Бору, на дужи временски период. За остале 
информације контакт телефон 064/0261719

није идеалан и није добар –рекао је Марковић.
Он је додао да се очекује да до Нове године нацрт медијске страте-

гије буде усвојен на Влади Србије, након чега ће се радити акциони план.
- Преузето је из старе медијске стратегије да се држава одриче свог 

удела у власништву медија што је добра ствар и требамо подржати држа-
ву у тој намери, јер још увек имамо недефинисан статус неких медија. Оно 
што је ново је снажна подршка самој регулацији када су у питању штампа-
ни и онлајн медији кроз Савет за штампу као само регулаторно тело и ста-
тус РЕМ-а што је највећи проблем који не ради свој посао и држава очиглед-
но нема адекватан начин како да то регулише. Са овим текстом медијске 
стратегије се веома касни јер је претходна медијска стратегија истекла пре 
две године. Медијска стратегија је документ који се доноси на пет година. 
Ово је стратегија која је прва рађена по Закону о планском систему-додао 
је Марковић.

Александар Миликић, градоначелник града Бора истакао је да је јед-
на од најбитнијих тема управо извештавање грађана.

- Најбитније је обезбедити праву информацију у право време 
транспарентно јер је свима битно да се зна када је нешто у проблему, када 
нешто не функционише, када се ради неки пројекат и да наши суграђани 
буду информисани о томе шта се све дешава у граду. Исто тако је битно да 
постоји слобода у извештавању свих медија и да се могу отварати питања 
која кроз пројекте подижу пре свега квалитет живота наших суграђана. 
Драго ми је да је медијска стратегија на корак од доношења и да је Бор је-
дан од три градова у Србији који има прилику да буде укључен у дебатама 
о стратегији и информисању – казао је Миликић.

Дебата у Бору је трећа од три планиране дебате и финансијски је под-
ржана од стране Мисије ОЕБС-а у Србији. Д.К.
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ИСТОРИЈА ДА СЕ ПАМТИ

ОШ “Вук Караџић” у Кладову обележила свој дан

Удружење „Траг” обележило Дан примирја у Првом светском рату

„ДАНИ ЈАБУКЕ” У КАРБУЛОВУ
Одржана традиционална манифестација са циљем да воћари унапреде производњу

ДОГАЂАЈИ

НЕГОТИН - У организацији Удружења “Воћар” из Карбулова, тамо-
шње месне заједнице, али и Пољопривредне стручне саветодавне службе 
Неготин, у Карбулову је одржана традиционална манифестација “Дани ја-
буке”, ове године по десети пут. Циљ ове манифестације, истичу организа-
тори, на првом месту је жеља да воћарима Карбулова омогуће олакшани 
пласман јабука, али и намера да промовишу своје село и воћарство. 

-Манифестација “Дани јабуке” је у Карбулову по први пут организо-
вана 2009. године, и то је била прва значајнија активност Удружења воћа-
ра из Карбулова које формирано 2006. Они су спроведени у условима када 
је род јабуке у Карбулову толико нарастао да више није било могуће про-
дати ту количину на начин на који се до тада продавала: пијаца и локални 
пиљари-препродавци. Тај маркетиншки искорак је у почетку дао скромне, 
а затим и врло значајне резултате који су се огледали у успостављању кон-
таката и пословне сарадње са великим бројем извозничко - дистрибутер-
ских фирми из Смедерева, Чачка, Крушевца. Од тада је пласман био мно-
го лакши, а из Карбулова су одлазиле значајне количине јабуке на велико 
- каже Славољуб Станковић, председник Удружења “Воћар” из Карбулова.

Поред промотивне, ова манифестација има и едукативну функцију, 
а све са намером да воћари овог краја унапреде технологију производње, 
побољшају квалитет и постигну већи обим производње. Тако су ове го-
дине, у стручном делу манифестације, која је одавно изашла из локалног 

КЛАДОВО - У присуству ученика, наставника и њихових гостију у 
холу објекта “Б” у ОШ “Вук Караџић” одржана је свечана академија пово-
дом обележавања дана градске школе основане 1835. године. Остало је 
записано да је први учитељ био Антоније Дамјановић, И да је по отварању 
у школу долазило 39 ђака и сви су били мушког пола. Од школске 1861/62. 
године дечацима су се придружиле и девојчице у женској школи у приват-
ној згради.

-Данашњи назив школа носи од 1965. године, по реформато-
ру српског језика, сакупљачу народних умотворина и писцу првог реч-
ника српског језика, Вуку Караџићу. Ђаци наставу похађају у савремено 
опремљеним учионицама и кабинетима јер је након реконструкције уз фи-
нансијску подршку. Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије и локалне самоуправе школски амбијент добио лепши, 
економичнији и конфорнији изглед -нагласила је Гордана Јовановић, ди-
ректорка ОШ “ Вук Караџић” у Кладово.

Програм поводом обележавања 184 године постојања и рада највеће 
васпитно образовне установе у општини Кладово био је посвећен и под-
сећању на успешне резултате ученика забележене у протеклој школској 
години.

 Школа у Кладову располаже са савременим учионицама и кабине-
тима за извођење наставе, информатичким кабинетима, То је потврда да у 
решавању пратећих проблема има несебичну подршку локалне самоупра-
ве и друштвене заједнице.

- Наша је обавеза да малишанима обезбедимо што боље услове за 
квалитетно школовање, Сигуран сам да ћемо тај тренд наставити и у годи-
нама које долазе. Први корак је да у свим кабинетима који то немају инста-
лирамо клима уређаје, средићемо школска игралишта, а нову генерацију 
ђака првака и наредне школске године чекаће бесплатни уџбеници- нагла-
сио је Саша Николић, председник општине Кладово.

У матичној школи и у издвојеним одељењима у сеоским срединама 
наставу у 41 одељењу похађа 850 ђака.  М.Р.

КЛАДОВО - Поводом обележавања Дан примирја у Првом светском 
рату чланови кладовског удружења “Траг”, ученици основне и средње шко-
ле положили су цвеће на спомен обележје из Првог светског рата у центру 
града. На датум из бурне прошлости школарци су грађане подсетили де-
лећи им флајере, а код споменика је одржан и час историје.

- Дан примирја у Првом светском рату, као државни празник у Србији 
се прославља од 2012. године, а пре тога од 2005. се обележавао на првим 
часовима у свим основним и средњим школама. То је сећање на историј-
ски дан је када су силе Антанте 11. новембра 1918. године у 11 сати потпи-
сале примирје са Немачком у железничком вагону у Компијену у Францу-
ској. Тиме је окончан рат који је имао разорне последице за

читаву Европу, а Србији однео између 1.100.000 и 1.300.000 живота, 
што је чинило готово трећину српског становништва. То морамо да знамо, 
а не да Дан примирја доживљавамо као нерадни дан- попручила је својим 
ђацима професорка Ивана Николић Радуловић.

На Дан примирја у Првом светском рату подсећа значка Наталији-
на рамонда која симболизује победу у Великом рату. Беџ је комбинација 
легендарног ордена албанске споменице и јединственог цвета који рас-
те на Кајмакчалану и подсећа на тријумфални пут српске војске од 1914. 
до 1918. године.

- Наталијина рамонда је цвет који је одабран у знак сећања на васкрс 
Србије која се из пепела Првог светског рата уздигла и наставила свој пут. 
Назван по краљици Наталији Обреновић у ботаници је познат и као цвет 
феникс. Чак потпуно осушен уз сасвим мало воде може да оживи И настави 
свој живот. Зато симболизује победу Србије у Великом рату-казала је про-
фесорка Ивана Николић Радуловић . М.Р.

оквира, воћари разговарали са стручњацима о еколошком приступу у 
пољопривреди и могућностима биолошке производње, кроз програм пан-
чевачког ТМБ “Даимонд”, који се бави производњом и дистрибуцијом опле-
мењивача земљишта на бази зеолита и дистрибуцијом биолошких средста-
ва за заштиту биља. 

-Прошла година је била најтежа што се тиче пласмана због ограни-
чења за извозничке дозволе у Руску федерацију. Ове године су многе из-
возничке фирме испуниле услове, а затим је уследио и нови споразум којим 
су критеријум олабављени па се драстично повећао број фирми са извоз-
ничком дозволом а то се одразило и на олакшање пласмана - истиче Сла-
вољуб Станковић. С.М.Ј.

Фото: Вуле Марковић
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НОВЕМБАР-МЕСЕЦ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

РЕКОРДНА ПОСЕТА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ТУРИЗАМ

Крузери и даље пристају

Болести зависности представљају значајан здравствени и друштве-
ни проблем у многим земљама, који поред последица по здравље кори-
сника доводи и до бројних социјалних проблема, како у породицама тако 
и у широј заједници.

Рад на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци је неопхо-
дан и подразумева више различитих области деловања у друштву. Од по-
себног је значаја рад са младима. Млади људи треба да буду благовремено 
и правилно информисани не само о опасностима које доноси злоупотре-
ба психоактивних супстанци и штетности по здравље, породицу и зајед-
ницу, него и о могућностима и вештинама којима ће ове ситуације избећи.

Савремено друштво је с једне стране захтевно и од младог човека 
се очекује да уз развијање индивидуалности и креативности буде прила-
гођен заједници, способан, продуктиван, успешан и усмерен на позитив-
не вредности као што је здравље. Међутим то исто савремено друштво, с 

друге стране, пуно је негативних утицаја и изазова као и странпутица које 
воде у болести, породичне и друштвене проблеме и криминал. 

Први корак је знање-млади људи треба да буду правилно информи-
сани о томе шта је добро за њих и њихово здравље, а шта не. Затим следи 
развијање животних вештина које ће им омогућити одбрану од лоших из-
азова. Свако треба да ради на себи како би се заштитио од лоших утицаја и 
био здрав и задовољан собом и својим животом. Већина младих не кори-
сти психоактивне супстанце и добро се сналази са изазовима када су у пи-
тању психоактивне супстанце. 

Желимо да вас упозоримо на нове могуће проблеме као и да вас 
подсетимо на постојеће, да вас охрабримо у одрастању и сазревању и по-
могнемо да ојачате неке своје животне вештине које ће вам омогућити да 

препознате животне опасности, одбраните се и заштитите од њих и да на-
правите здраве и праве изборе. Тако бисте пошли правим путем и гради-
ли здрав и дуг живот.

Препоруке стручњака:
1. Боље спречити него лечити-много је боље спречити настанак 

проблема него га решавати. Много је лакше, лепше, пријатније, 
па и мање кошта, радити на превенцији болести него на лечењу.

2. Развијање животних вештина за заштиту од дрога- заштита од 
злоупотребе психоактивних супстанци се заснива на развоју 
здраве, стабилне и зреле личности. Здрава личност је она која 
поред тога што има здраво тело, има разна интересовања и 
поседује знање, ставове, способности и животне вештине.

3. Шта могу учинити да се заштитим од дроге?

•	 Јасно је да је најбоље остати здрав и зато чиним сваког дана нешто 
за своје здравље.

•	 Могу да будем слободна личност, а не слуга лошег господара.
•	 Могу стално радити на себи, упознавати себе, више знати и умети, 

постављати нове циљеве и остварити се у животу.
Задовољство, испуњеност живота и љубав су одбрана од дрога. То 

све није тешко постићи само се треба мало потрудити.
ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Одсек за промоцију здравља

МАЈДАНПЕК - Док је туристичка сезона у већини крајева Србије зав-
ршена, у Доњем Милановцу практично још увек траје. Јер, иако је најавље-
но да ће сезона пристајања крузера трајати до октобра, река гостију која 
у ову ђердапску варошицу стиже са Дунава још увек није заустављена, па 
је током овогодишње пристанишне сезоне која је почела у априлу, у Доњи 
Милановац пристало више од 240 крузера, великих туристичких брод хоте-
ла, што је рекордан број. Тако је повећан и укупан број туриста који су ове 
године посетили ово подручје. Јер, током целе године посетиоци обилазе 
и Центар за посетиоце на археолошком локалитету “Лепенски Вир”, где је 
са близу 60 хиљада посета већ оборен прошлогодишњи рекорд. Ипак, вре-
ме за сумирање резултата тек долази, када ће туристички посленици изра-
чунати колико је још било посета у хотелском и приватном смештају, који 

је посебно популаран за оне који Ђердап обилазе са бициклистичке туре 
Еуровело 6. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.


