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БОР - Чланови Градског већа града Бора усвојили су на овонедељ-
ној седници предлоге одлука о утврђивању цена квадратног метра одгова-
рајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину 
на територији града и измене и допуне одлуке о накнадама за коришћење 
јавних површина.

- Град Бор не ствара велике приходе у односу на порез на имовину, 
и то нам није примарни извор прихода. У граду Бору је у 2019. години у ка-
тегорији станова просечан порез износио 40. 000 динара, а 2020. године 
40. 800, док је у Бољевцу 39. 000, у Неготину 59. 500, у Мајданпеку 30. 700, а 
у Зајечару 53. 600 динара. Што се тиче кућа, у 2019. порез је био у Бору 25. 
000 динара, док 2020. године износи 25.700, а у Бољевцу 42 .500, у Неготи-
ну 34. 000, у Кладову 29. 000, у Мајданпеку 35. 000 и Зајечару 20. 000. Наши 
грађани су много мање оптерећени порезом на имовину у односу на дру-
ге градове и општине у окружењу – казао је Александар Миликић, градо-
начелник града Бора.

На седници је усвојен и предлог одлуке о боравишној такси.
-У предлогу буџета за наредну годину ћемо издвојити финансијска 

средства за развој сеоског туризма, око пет милиона динара. Сматрам да је 

МАЈДАНПЕК- О „Стратегији подстицања рађања у Србији“ говорило 
се на прошлонедељном састанку у Мајданпеку, који је, са представницима 
локалне самоуправе задуженим за спровођење мера популационе полити-
ке, организовала Невладина организација „Инклузија данас“ из Прокупља 
која сличне активности спроводи у још 20 општина у Србији.

Као и прошле године, представници ове организације у Мајданпеку 
су констатовали да је локална самоуправа посвећена проблему лоше демо-
графске слике и да уз помоћ Канцеларије задужене за популациону поли-
тику у Србији, реализује низ мера. У овој средини је већ више година при-
сутна изразито негативна стопа природног прираштаја, која је у протеклој 
години износила минус 10.

Такву демографску слику илуструје и податак да је просечна старост 
становништва 45 година, за две више у односу на републички просек, а како 
у Општини Мајданпек тренутно живи 16,5 хиљада људи, пројектован број 
за 2041.годину је само девет хиљада становника. Због тога, локална само-
управа, уз помоћ државе, мора наставити са мерама популационе полити-
ке, како би се променила демографска слика и зауставио негативан тренд 
природног прираштаја.  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“.

КЊАЖЕВАЦ - На 126. седници Општинског већа у Књажевцу, акце-
нат је био на темама из пољопривреде, пре свега на пружање новчане по-
моћи вишњарима.

- Дуго најављивани конкурс за три динара по килограму произвођа-
чима за вишњу напокон је почео. Конкурс ће трајати до 5. децембра- казао 
је Марко Стојановић, помоћник председника општине.

Осим помоћи вишњарима, усвојена је и Одлука за постављање 
расвете у селу Каличина. 

-Донели смо одлуку за изградњу расвете од улице Лоле Рибара до 
Каличине, дужине 1100 метара, тако да ће омладина која живи у Каличини 
лакше ће моћи да дође до школе-додао је Стојановић.

 Општинско веће усвојило је и одлуку за доделу субвенција за за-
снивање засада под медоносним биљем и оглас за давање у закуп пољо-
привредног земљишта који је у државној својини. 

-Удружење пчелара ЛИПА је добило 847 хиљада динара да својим 
члановима удружења подели за подизање засада под медоносним биљем. 
Имали смо још једну одлуку, а то је оглас за давање у закуп пољопривред-
ног земљишта који је у државној својини. Оглас ће трајати до 29. Новем-
бра-истакао је Стојановић.

 Поред ових тачака, усвојен је и Нацрт одлуке о пијаци.
 Љ.П.

ово сјајна развојна шанса и туристички потенцијал града Бора што ће по-
казати и студија која се увелико ради - нагласио је Миликић.

Већници су усвојили и предлоге одлука о приступању изради изме-
на и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор, о усвајању 
локалног антикорупцијског плана града Бора.

- Важно је истаћи да је план прошао процедуру јавне расправе и 
предложиће се, након усвајања на Већу и Скупштини на усвајање. Бор је 
међу првих пет градова у Србији који је пирпемио овакав документ, а у из-
ради плана су учествовале стручне службе, цивилно друштво и синдикати 
– казао је Срећко Николић, члан Градског већа.

Једногласно су усвојени предлози одлуке о такси превозу путника 
и лимо сервису на територији града, предлог о изменама програма под-
ршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за ову 
гоидну, као и предлог решења о образовању градског штаба за ванред-
не ситуације.

- Након спровођења конкурса уочили смо да постоји велико инте-
ресовање за субвенције за механизацију,односно за машине за обраду 
земљишта, за скидање усева, за заштиту биља, и за опрему за пчеларство 
и да се пребаце средства за оне мере за које постоји велико интересовање 
- рекао је Бане Јовановић, радник у Градској управи.

Између осталог, Већници су усвојили и програм о изменама и допу-
нама ЈКП за стамбене услуге Бор и одлуку о расподели добити тог преду-
зећа, предлог решења о давању сагласности на програм о изменама и допу-
нама програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу Бизнис 
инкубатор центар за ову годину, као и програм о изменама и допунама про-
грама субвенција тог предузећа, предлог решења о давању сагласности на 
одлуку о покрићу губитка из ранијих година ЈП за изградњу и експлоата-
цију регионалног водосистема „Боговина“. Д.К.
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ОСНИВА СЕ ПОСЛОВНИ САВЕТ
У Кладову сарадња са привредом креира пословно окружење

ПРЕКОГРАНИЧНИ 
ПРОЈЕКТИ ЗА БУДУЋНОСТ

КЊАЖЕВАЦ У ПРОЈЕКТУ 
„УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

КЛИМЕ У СРБИЈИ“

Одржане јавне консултације ИНТЕРПЕГ ИПА програма

Одржан први састанак Јединице за имплементацију 
пројекта и представника општине

ЕКОНОМИЈА

КЛАДОВО - Локална самоуправа конкретним активностима настоји 
да у сарадњи са привредом унапреди пословно окружење, наглашено је 
на састанку који је одржан у оквиру програма “ Подршка локалним самоу-
правама у Србији на путу ка ЕУ -Друга фаза” који је одржан са кладовским 
привредницима у организацији Сталне конференције градова и општина 
Србије, која је у свом раду као приоритет дефинисала локални економски 
развој. Циљ подршке је успостављање Пословног савета сталног тела са-
вета привредника при Општинском већу.

 Улога Савета је да даје иницијативе и мишљења која се односе на 
економски развој општине Кладово, да учествује у припреми и праћењу 
реализације планова и програма локалне заједнице. Пословни савет треба 
да буде спона између привредника и општинске власти, али и да утиче на 
све важне одлуке које се односе на пословање на локалном нивоу - појас-
нио је Саша Николић, председник општине Кладово.

Једна од тема састанка у згради општинске управе била је увођење 
електронског плаћања у оквиру ефикаснијег пословања Општинске упра-
ве и јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа.

-Новина је да је Предшколска установа “Невен” спремна да се од 
2020. године упис деце у вртић обавља електронски за родитеље који то 
желе. То ће поједноставити комплетну процедуру, за све оне који се опре-
деле за електронску варијанту уписа- казала је Мр Гордана Лазић Рашовић 
из Тима за реформу Јавне управе.

Општина Кладово једна је од девет јединица локалне самоуправе у 

БОР - У сали Градске управе у Бору одржане су консултације ИНТЕР-
ПЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија за период 
од 2021. до 2027. године, за све потенцијалне учеснике овог програма јав-
ног сектора, организација и цивилног друштва.

- Општи циљ програма је унапређење живота становника погранич-
ног подручја округа са румунске и српске стране. До сада смо имали чети-
ри приоритетне области: унапређење запошљавања кроз разне мере, мо-
билност људи, област заштите животне средине и унапређење културних 
и туристичких активности у региону, а у перспективи што је и циљ овог 
састанка покушавамо да подстакнемо и дефинишемо три приоритетне об-
ласти које су дате од стране Европске комисије - рекла је Анка Лулеску, ди-
ректор Регионалне канцеларије за прекограничну сарадњу из Темишвара.

Борски управни округ добио је прилику да буде у комисији за пре-
кограничне програме и са Бугарском и Румунијом што даје могућност не 
само граду Бору већ и општинама Мајданпак, Неготин и Кладово.

- Велики је број институција,организација и појединаца из Бора који 
су заинтересовани за овај пројекат што нам даје наду да ћемо са квалитет-
ним апликацијама изаћи у наредном периоду и повући одређена средства 
из Европске уније - сматра Владимир Станковић, начелник Борског управ-
ног округа.

Град Бор је увидео могућност да кроз реализацију пројеката преко-
граничне сарадње обнови дотрајалу инфраструктуру.

- За нас је ово јако важно јер смо у 2018. години повукли 1,5 милиона 
евра из прекограничних пројеката. Тренутно се реализују сва три пројек-
та прекограничне сарадње и поред републичког и локалног буџета може-
мо користити и европска средства за финансирање неопходних капаците-
та, капиталних пројеката и подизање квалитета живота наших суграђана 
- закључио је Александар Миликић, градоначелник Бора.

 М.М.

КЊАЖЕВАЦ - У оквиру Пројекта „Унапређење пословне климе у Ср-
бији“ у просторијама општине Књажевац одржан је први састанак Једини-
це за имплементацију Пројекта и представника општине.

Кроз реализацију пројекта успоставиће се Национални регистар ин-
вестиционих мапа и то у првој фази пројекта у једанаест одабраних пилот 
локалних самоуправа (Ариље, Бор, Ваљево, Врање, Књажевац, Ћуприја, 
Сомбор, Чачак, Пожаревац, Зрењанин и Пирот), док ће се касније модел 
примењивати на територији целе Србије. 

Након успостављања Националног регистра инвестиционих мапа, 
потенцијални инвеститори ће путем апликације моћи да комуницирају са 
локалном самоуправом и да на брз, једноставан и иновативан начин дођу 
до локације као и свих важних информација везаних за локацију на којој 
желе да инвестирају (површина, локацијски услови, опремљеност, наме-
на, постојећа инфраструктура...). На овај начин ће се подстаћи нова ула-
гања и изградња.

Пројекат реализују Републички геодетски завод, шведска Агенција за 
међународни развој и сарадњу (СИДА) и шведска Агенција за картографију, 
катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet. У Пројекту учествује и по-
менутих 11 пилот јединица локалних самоуправа међу којима је и општи-
на Књажевац. Љ.П.

Србији која добија директну техничку подршку програма који Стална кон-
ференција градова и општина Србије реализује у партнерству са Шведском 
асоцијацијом локалних власти и региона у циљу унапређења пословне кли-
ме на локалном нивоу.

 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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ВРЕДНО НАЛАЗИШТЕ 
ПРЕДСТАВИТИ ЈАВНОСТИ

У Рудној глави припрема Плана детаљне регулације Археолошког налазишта Рудна глава

 МАЈДАНПЕК- Представљајући кон-
цептуални оквир просторног развоја за 
План детаљне регулације Археолошког на-
лазишта Рудна глава, најстаријег развијеног 
рудника бакра у југоисточној Европи, још 
из доба енеолита, у највећем селу општине 
Мајданпек, прошле недеље одржан је рани 
јавни увид, као прилика да се са инвестито-
рима и другим заинтересованима дође до 
постизања реалнијих и квалитетнијих план-
ских решења. У пројекту који финансира Ев-
ропска унија у партнерству са Владом Репу-
блике Србије, кроз препознавање потреба 
инвеститора требало би доћи до најповољ-
нијих решења када су у питању намене и ка-
пацитети, својински статус земљишта, ин-
фраструктурно опремање, квалитетније 
информације о потребним условима орга-
низација и предузећа која издају услове. 

На самом скупу, Виктор Вељовић, 
програмски сарадник ЕУ ПРО за географ-
ске информационе системе и урбанистичке 
планове представио је преглед припремних 
активности за план дераљне регулације, ис-
такавши да је у питању један од 19 пројека-
та препоручених за финансирање. 

-Општина Мајданпек је заинтересована за уређење овог локалитета 
и у складу са могућностима локална самоуправа ће учинити све да најста-
рији рудник на Балкану постане доступан широј јавности- рекао је Драган 
Поповић, председник Општине Мајданпек и захвалио свима уз чију се под-
ршку овај пројекат реализује.

Јавни увид је само први корак који након инфраструктурних радо-
ва, укључујући изградњу визиторског центра и пратећих садржаја, најста-

ријем руднику на Балкану даје посебно место на туристичкој, археолошкој 
и научној мапи Србије. Дискусије на овом скупу биле су драгоцене јер су 
обрађивачима плана указале на слабости документа, проистекле због ос-
лањања на стање у неажурираној документацији, а не реалном, на терену.

 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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ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ РТЊА

ОБЕЛЕЖЕНА КРСНА СЛАВА 
ГРАДА БОРА ЂУРЂИЦ

ПОСАО ЗА 18 
КЊАЖЕВЧАНКИ

У присуству челника директора установа, јавних 
предузећа и других важних институција

У Књажевцу се реализује програм “Знањем до посла”

Представљен план заштите резервата природе „Ртањ“

СОКОБАЊА - У понедељак је, у скупштинској сали општине Соко-
бања, одржан састанак представника локалне самоуправе са представни-
цима ЈП „Србија шуме“, на коме је презентован План управљања специјал-

БОР - Светом литургијом у борском православном храму Свети Ге-
оргије и резањем колача у згради Градске управе обележена је крсна сла-
ва града Бора Обновљење храма Светог великомученика Георгија-Ђурђиц. 

-Преносим вам поздраве нашег духовног оца Владике Тимочког Ила-
риона који данас није могао да буде са нама али вас све благосиља и свима 
жели срећну Градску славу. Да Господ дарује пуно успеха у раду и свакога 
напретка у свим добрим делима која сте наумили да радите и извршите за 
добробит нашег народа који вам је поверен. Празнујемо великог угодни-
ка Божијег Светога Георгија. Црква нас тако подучава и показује нам да ми 
људи иако смо пролазни као што је био и Свети Георгије, који је био рим-
ски војник, међутим својим животом и трпљењем умолио је у Бога вели-
ку милост и Бог га је прославио, дао му име да скоро две хиљаде година 
након његове смрти га помињемо и памтимо. Свети Георгије треба свима 
нама да буде узор и од нас се тражи да будемо добри и честити људи, да се 
молимо Богу и да се трудимо на овоме делу на које нас је Бог поставио, мо-
лећи га да упути наше кораке ка добрим делима – казао је протонамесник 
Радоје Мијовић, старешина борског православног храма Свети Георгије.

 Славу је свим суграђанима и гостима честитао градоначелник гра-
да Бора Александар Миликић.

- Желим да данашњи дан проведете у кругу својих најмилијих члано-
ва породице и да прославите славу у љубави и срећи. У Бору имамо велику 
одговорност да бринемо једни о другима и да се поштујемо. Да заједно гра-
димо наш град, наше животе и породице и да се много година окупљамо, 
поштујемо и да то буде нешто о чему ћемо размишљати у будућности-ка-
зао је градоначелник Миликић.

 Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Књажевац је једна од општина у којој се реализује 
програм ‘’Знањем до посла’’ влада Швајцарске и Србије, који у Књажев-
цу спроводи Удружење грађана “Тимочки клуб”. Најважнија компонента 
пројекта ‘’Знањем до посла’’ је програм који помаже незапослениим мла-
дим људима да пронађу место на тржишту рада. Пример добре праксе сва-
како је компанија ‘’BebaKids’’, где је, након завршене обуке, посао добило 
18 девојака и младих жена.

Једна од њих је и Јована Алексић, која се одлично снашла за ши-
ваћом машином у фирми која се бави производњом дечије одеће.

- Нисам пуно знала о овом послу и најпре ми је било драго што могу 
да научим нешто ново и тако дођем до посла, који сам раније тражила без 
много успеха. Наравно, допало ми се и то што смо сви ми добили шансу да 
заснујемо и радни однос. Ја сам ту шансу искористила. Посао није тежак, 
ако желите да радите, а ја се трудим да стално научим понешто ново и чини 
ми се да у томе за сада успевам- каже Јована.

Њена менторка Горица Пешић, технолог истакла је да је Јована била 
најбоља међу осталим учесницама током обуке.

- Чим је дошла, прихватила је све шта год смо јој показали, видело се 
да жели да научи. Тако је и данас. Она је једна од најбољих радница у фа-
брици. Спремна је и даље да учи и да савладава и најкомпликованије опе-
рације – казала је Пешићка.

 Љ.П.

ног резервата природе „Ртањ“ за период од 2020. до 2029. године, којим би 
ово подручје било стављено под заштиту. Површина поменутог заштићеног 
подручја је око 5000 хектара од чега 2000 хектара припада Општини Боље-
вац а 3000 хектара Општини Сокобања. Поменута површина која припада 
Сокобањи биће заштићена другим и трећим режимом заштите. 

Како сазнајемо од Бојана Митића, самосталног референта за за-
штићена природна добра и заштиту животне средине у шумском газдинству 
Ниш, другим режимом заштите све активности на овом подручју се ограни-
чавају на искључиво санитарну сечу и мере неге и уређивања и санитар-
ни лов и одстрел који је одобрен од стране одговарајуће инспекције, док 
у трећем режиму заштите могу да се одвијају скоро све активности које су 
се одбијале и пре режима заштите, како од стране локалног становништва 
тако и од стране свих грађана. 

-Други режим заштите забрањује употребу тешке механизације, 
градњу нових путева што се не односи на постојеће путеве који ће моћи 
да буду одржавани као и санитарна сеча у приватним шумама. Такође, за-
брањена је градња објеката који би утицали на флору и фауну и који нару-
шавају природну средину-каже Митић.

Колибе, појате и други постојећи објекти су приликом израде сту-
дије заштите од стране Завода за заштиту природе евидентирани као изу-
зетна вредност заштићеног подручја као створене вредности и као такве 
су од посебног значаја и улазе у оквире заштите подручја.

Заштићена подручја су подручја која одликује изражена геолошка, 
биолошка, екосистемска или предеона разноврсност, због чега се актом о 
заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. Под ре-
жим заштите стављају се и она подручја која су од значаја за опстанак ми-
граторних врста сходно међународним прописима.

 М.Б.
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ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА 
ЗА ПРОДАЈУ ДОМАЋИХ 

ПРОИЗВОДА

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ПОљОПРИВРЕДУ

Бољевац у пројекту подстицаја женског иновационог 
предузетништва у руралним областима

Додељења решења за сточаре и воћаре

ЗА СТОЧАРЕ 4,1 МИЛИОН ДИНАРА
Потписани уговори о додели подстицајних средстава за 38 особа

ДОГАЂАЈИ

ЗАЈЕЧАР - У великој сали Скупштине града потписани су уговори о 
додели подстицајних средстава у области сточарства за 38 корисника на 
територији Зајечара. За сточаре су обезбеђена средства у износу од 4,1 ми-
лион динара.

Град Зајечар овим средствима субвенционише набавку квалитет-
них уматичених грла говеда, оваца и коза, као и набавку опреме за мужу и 
за прераду млека.

До сада су реализовани и пројекти у области пчеларства, воћарства, 
набавке механизације.

Сточарима се обратио градоначелник Зајечара Бошко Ничић који 
је рекао да Град на многе начине покушава да оживи зајечарска села, а у 
прилог томе сведочи и податак да је недавно расписан конкурс за доделу 
бесповратних средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са 
окућницом. Ничић је искористио прилику и позвао све младе брачне па-
рове који желе да живе на селу, да се пријаве на конкурс који је отворен 
до 29. новембра.

-Ово нису једине мере, покушавамо и да младе људе стимулише-
мо, чак и оне који нису живели на селу, а волели би да пробају да се баве 
пољопривредном производњом, да им дајемо подстицаје, да напуштена 
домаћинства откупимо и доведемо те младе људе који виде своју егзистен-
цију на селу. Ми смо ту да вам излазимо у сусрет, да вам помажемо, и мис-
лим да ћемо из године у годину помагати све више онима који имају добре 
пројекте- нагласио је Ничић.

За сточаре је ове године издвојено 4,1 милиона динара.
-Четири милиона динара је издвојено за набавку квалитетних грла 

јуница, млечних телади, оваца и коза, а само 100 хиљада динара је издвоје-
но за линију за прераду сира, јер се пријавио само један пољопривредни 
произвођач из Дубочана, рекла је Весна Станковић, члан Градског већа за 
област пољопривреде.

БОР - Представници Градске управе града Бора уручилили су ре-
шења за 16 пољопривредних произвођача који ће уз помоћ субвенција 
града купити приплодне овце и јунице или подићи нове засаде воћа. Град 
је за ову намену издвојио средства у износу од 2,5 милиона динара које ће 
пољопривредницима бити уплаћене за две недеље.

-За нас је јако битно да средства која нису искоришћена у претход-
ном периоду су прераспоређена и сада је утрошено скоро свих 25 милио-
на колико је било и планирано. Мислим да је добра пракса то што спрово-
димо мере паралелно са државом, али и мимо ње субвенционишемо оно 
за шта су се одлучили наши пољопривредници. За 2020. годину планира-
мо да обезбедимо још већа средства за редовно субвенционисање наших 
пољопривредних произвођача-рекао је Александар Миликић,градоначе-
ник Бора.

Помоћ града борским пољопривредницима пуно значи и подстиче 
их да повећавају стада и засада.

-Добио сам субвенцију за куповину приплодних оваца. Учествовао 
сам и у првом кругу, када сам уз помоћ града купио 20 оваца и сада још 10, 
тако да сада имам 30 приплодних оваца и пуно ми значи ова помоћ - каже 
Новица Адамовић из Метовнице.

По шест решења су потписали пољопривредници за куповину сад-
ница воћа и оваца, а четири за куповину јуница.

-Очекујем да ћемо након наредне скупштине пренаменити још део 
преосталих средстава за куповину механизације за шта су наши пољо-
привредници највише и заинтересовани-додао је Љубиша Репеђић,члан 
Градског већа задужен за пољопривреду.

 М.М.

 БОљЕВАЦ - Као пилот општина, Бољевац је у фази реализације још 
једног пројекта, намењеног јачању женског предузетништва у сеоским сре-
динама. Реч је о пројекту под називом „Жене су снага Србије“, који се реа-
лизује са Грађанским центром за одрживи развој 3. мај из Новог Сада и у 
сарадњи са београдским удружењем „Огњиште – симбол традиције“. 

Циљ пројекта је да се омогући ефикаснији пласман производа, на-
сталих у домаћој радиност и на сеоским газдинствима до потрошача у ве-
ликим градовима. Учесницама пројекта биће представљена и могућност 
коришћења заједничког портала, путем кога ће моћи да рекламирају и по-
нуде домаће производе попут сира, меда, производа од воћа и поврћа, које 
се узгаја на простору Бољевца. 

-За Бољевац смо се одлучили пре свега због незагађене средине, 
квалитетне путне инфраструктуре и атрактивних и здравих домаћих про-
извода који настају у подножју Ртња, а који су у великим срединама изузет-
но тражени, каже Ненад Тешић, консултант на пројекту. 

Пројекат као изузетно значајан за подстицај иновационог женског 
предузетништва је подржало и Министарство за иновације и технолошки 
развој.   М. Г.

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

Укупан износ новчаних средстава који је ове године издвојен из 
буџета града Зајечара за подстицајна средства у области пољопривреде 
је 18,7 милиона динара.

 Текст и фотографија: zajecar. info
 http://www.zajecar.info/2616-zajecar-za-stocare-41-milion-dinara
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НЕГОТИНКА УСКОРО НА 
АПСОЛУТНОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

„ЗМАЈЕВО ВЕЧЕ“

“Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама’’(3)

Одржана спортска манифестација у Бору

НЕГОТИН - Млада неготинска гимнастичарка Јована Милошевић, 
иначе екипна првакиња Србије у А програму, наступаће на предстојећем 
Апсолутном првенству Србије које ће од 30. новембра до 2. децембра бити 
одржано у Новом Саду. Шеснаестогодишња Јована, чланица Гимнастичког 
клуба Ниш, ученица чак две средње школе, доказ је да се све може кад се 
вредно и напорно тренира. 

Упркос повредама које су је у једном делу њене спортске каријере 
пратиле, па и недавног нагњечења левог лакта због којег јој је рука две не-
деље била у гипсу, ова млада гимнастичарка, која је прве кораке начини-
ла у ГК “Хајдук Вељко” у Неготину, под менторским вођством Ане Ранђело-
вић и Милана Станковића, припрема се за Апсолутно првенство Србије у 
Новом Саду.

-Због повреда ћу се потрудити да наступим у свим дисциплинама. 
Дугујем велику захвалност сваком тренеру који је радио са мном, сваком 
пријатељу који је увек уз мене, свим професорима и васпитачима, а најви-
ше својим родитељима који ме подржавају и помажу ми у свему. Даћу све 
од себе и надам се да ћу остварити запажене резултате на предстојећем 
такмичењу - каже Јована.

Ова Неготинка активно тренира за ГК Ниш са тренером Владимиром 
Шулићем у одличним условима, са припремама, новим елементима, уз под-
ршку својих клупских другарица.

-Прошла година ми је била прва у којој сам се такмичила за ГК Ниш 
и обележио ју је велики успех у Б про-
граму. Два пута заредом била сам 
прва у држави. Тада сам и први пут 
наступила на Апсолутном првенству 
Србије, које је највеће такмичење у 
држави. На овом такмичењу нема ка-
тегорија, што значи нема кадеткиња, 
јуниорки и сениорки него су све так-
мичарке подједнаке без обзира на 
године старости и такмичимо једне 
против других - појашњава нам ова 
гимнастичарка.

Јована је ученица нишке Грађе-
винско-техничке школе “Неимар”, 
али и тамошње Медицинске школе. 
Подједнако учи за обе школе и сва-
кодневно вредно тренира.

-Доста је напорно тренирати 
по три сата дневно и после учити за једну и другу школу упоредо. Многи 
професори имају разумевања за ово чиме се бавим и то бескрајно цене. Из-
лазе ми у сусрет због одсуствовања са часова због тренинга и припрема и 
бескрајно сам им захвална на томе - истиче наша гимнастичарка.

Јована се од ове године такмичи у А програму. Заједно са клупским 
колегиницама: Јеленом Стаменковић (25), Кристином Живановић (19) и 
Дуњом Драмићанин (13) прошле године освојила је треће место на Апсо-
лутном првенству Србије у Новом Саду, а у јуну су Јована, Јелена и Кристи-
на постале и државне првакиње у А програму. Јована је на том такмичењу, 
у појединачном пласману била пета.

-Када сам почела да тренирам гимнастику, нико није ни слутио да 
ће се низати многобројни успеси. У почетку је то била игра обручима, лоп-
тама, чуњевима... Како је време пролазило тако је гимнастика као спорт у 
Неготину заживела и почињала да буде све озбиљнија. Прве четири годи-
не тренирања такмичила сам у Ц програму, где и нису били толико велики 
успеси у појединачном пласману. Затим сам са 12 година кренула да такми-

чим у Б програму где имам велики број медаља, додаје она.
Повреда лакта на левој руци 2016. године, чије последице повреме-

но и данас осећа, на кратко ју је зауставила, али је ова храбра спортисткиња 
упорношћу и вредним тренирањем успела да се врати на терен и заблиста. 
Било је то такмичење у Б програму, у Костолцу. Јована се на победничко 
постоље попела као прва у појединачном пласману, прва на разбоју, дру-
га на партеру и прескоку.

-Могу да кажем да ми је то такмичење, са којим сам кренула мало 
озбиљнијије да тренирам, уједно ми је било и најдраже. Срећа се не може 
описати, након озбиљне повреде да се појавим на такмичењу и засијам, то 
је било невероватно. И након тог такмичења била су још многа и наравно, 
много успеха, али је ово, уз оно прво на Апсолутном првенсту посебно – 
подсећа Јована Милошевић. С.М.Ј.

Пројекат: ‘’Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама’’, 
суфинансиран је из буџета Општине Неготин . “Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

БОР - Спортска манифестација „Змајево вече“ која је одржана у Бору у недељу 
окупила је око 100 учесника из каратеа, кунг фуа, нинђуцуа, јоге, плеса и спортског веж-
бања.

Ова манифестација је одржана у Бору по 16. пут. У музичком делу програма на-
ступили су: Драган Павловић, Драган Адамовић Кајга и Маја Живков. Улаз је био сло-
бодан за све посетиоце.

На манифестацији су учествовали и чланови Градског карате клуба „Зајечар“ који 
ће у недељу 24. Новембра учествовати и на Фудокан купу Србије, које ће се одржати у 
Врњачкој бањи у хали спортова „Владе Дивац“.

 Д.К.
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У присуству многобројних по-
словних сарадника и пријатеља, за-
послени у Заводу за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар обележили су крс-
ну славу установе  - Свети Козма и 
Дамјан, у народу познати као Свети 
Врачи. Након резања славског колача, 
присутнима се обратила Слађана Ри-
стић, директорица ЗЗЈЗ „Тимок“ поже-
левши добродошлицу свим гостима.

- Завод за јавно здравље „Ти-
мок“ већ 25 година традиционално 
обележава своју крсну славу Свети 
Козма и Дамјан, посвећену лекарској 
професији. Следимо тај пут и настоји-
мо да наше послове и задатке извр-
шавамо у духу православља и у духу 
Светих Врача, онако како су нас ве-
ровања и предања о њима учила и 
говорила да све  што чинимо,  ради-
мо за име Бога и за добробит грађан-
ства, као и да најхуманије обављамо 
нашу делатност за коју смо основани. 
Оно што бих вам пожелела је да бу-
демо добри и искрени људи,  да не-
гујемо наше православне традиције, 
да нас вера и нада окупља и да зајед-

но истрајемо на том путу-поручила је Слађана Ристић у свом обраћању 
присутнима.

Овогодишњи колачар је Драган Пауновић, а за колачара наредне го-
дине именован је Милан Цветић.

Завод за јавно здравље „Тимок“ бележи још једну у низу успешних 
пословних година.

- Настојаћемо да и даље 
радимо  успешно на промоцији 
здравља и унапређењу превенти-
ве. Циљ нам је да већу пажњу по-
светимо здрављу људи и заштити 
животне средине кроз контролу 
квалитета ваздуха, воде и хране, 
континуирано унапређујући ме-
тоде, знања, вештине у дијагно-
стици пратећи развој нових сав-
ремених технологија у сарадњи 
са надлежним министарствима и локалним самоуправама - истакла је 
Слађана Ристић, пожелевши свим присутнима пуно успеха у даљем раду.

 Д.К.

ЗЗЈЗ „ТИМОК“ ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ 
СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН

НОВИ АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ 
ШЕЋЕРА У КРВИ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ЗДРАВљЕ

Донација града Бора Општој болници

БОР - Поводом Светског дана борбе против дијабетеса,али и сла-
ве Свети Козма и Дамјан, посвећену лекарској професији градоначелник 
Бора Александар Миликић са сарадницима обишао је Интерно одељење 
Опште болнице у Бору и уручио апарате за мерење шећера у крви вред-

не 100 хиљада динара.
- Наша болница води рачуна о сваком пацијенту, јер са дијебетесом 

се живи и свако од нас може да оболи. Јако је важно да се врше редовне 
превенције, да се консултују стручни лекари и да се правовремено реа-
гује- рекао је приликом посете болници Александар Миликић, градона-
ченик Бора.

Миликић је у разговору са пацијентима и челним људима ове здрав-
ствене установе истакао да ће локална самоуправа помоћи и обезбеди-
ти још боље услове и апарате за рад како за особље, тако и за боравак па-
цијената.

Др Благица Ђорић Стојчевски, начелник Интерног одељења борске 
болнице захвалила је у име пацијената и установе на донацији и нагласи-
ла да оваквих акција треба да буде што више. 

По последњим подацима у Бору је регистровано преко 6000 оболе-
лих од дијабетеса, а претпоставља се да је тај број много већи. Лекари пре-
поручују редовне контроле шећера у крви, физичку активност као и пра-
вилну исхрану. М.М.


