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Спортским и рекреативним активностима у општини Неготин, не 
рачунајући секције по школама, обухваћено је око 2.300 деце и младих који 
активно тренирају у неком од 31. клуба и удружења.

Далибор Машић, члан Општинског већа општине Неготин задужен 
за спорт и омладину у интервјуу за недељник “Тимочке” истиче да добри 
резултати неготинских спортиста не изостају и из године у годи-
ну све су импресивнији, те је, што се локалне самоуправе тиче, 
развој омладинског спорта и најважнији приоритет у наред–
ном периоду.

Шта је у протеклом периоду учињено на плану из-
градње и обнове спортске инфраструктуре у општини Не-
готин?

У протеклом периоду је учињено доста на плану из-
градње и обнове спортске инфраструктуре. Решили смо неке, 
слободно могу да кажем, деценијске проблеме који су били 
присутни, а нису се решавали. У прошлој години су комплет-
но реновиране свлачионице тј. комплетно је реновиран 
цели управни објекат ФК “Хајдук Вељко” од кровне 
конструкције до водоводне и електро инсталације. 
У тај пројекат је уложено 5.063.583 динара. Данас 
тај објекат изгледа потпуно другачије са далеко 
бољим условима. Ове године се ушло у пројекат 
реновирања градског базена. Сви смо били све-
доци како је та зграда изгледала, а како изгле-
да данас. Радови ће се наставити и у следећој 
години тако да коначан изглед и коначну сли-
ку ћемо имати следеће године. У сврху ре-
новирања је уложено из општинског буџета 
33.131.280 динара. Али оно што бих издвојио 
је то да су наши суграђани коначно задовољ-
ни и да су све реакције биле позитивне и пуне 
хвале.

Колико је спортских клубова и органи-
зација регистровано у општини Неготин и које 
су све спортске дисциплине заступљене?

У Општини Неготин је регистрован 31 клуб, који 
се такмичи у 15 различитих спортских грана. Најза-
ступљенији су уједно и најпопуларнији спортови, фуд-
бал, рукомет, кошарка и одбојка. У рукомету, одбојци и кошарци постоје и 
женске селекције које се такмиче и бележе запажене резултате. Издвојио 
бих млађе селекције кошаркашица које годинама бележе сјајне резултате 
на свим такмичењима и доносе бројне појединачне и колективне награде, 
док су рукометашице и одбојкашице стабилне прволигашице. Ниста мање 
слабије резултате бележе гимнастички и стонотениски клуб који су до сада 
нашем граду донели прегршт медаља са разних такмичења.

Колико је деце и младих обухваћено програмима спортских клу-
бова и организација у општини Неготин?

По неким статистичким подацима које радимо сваке године број 
чланова спортских организација и удружења је око 2.300. У зависности од 
године број варира од 2.250 до 2.320 чланова. Општина Неготин традици-
онално сваке године, узима учешће у Међународном дану изазова. Ове го-
дине је учествовало 500 деце и младих. Присутне су биле и основне школе, 
поред спортских клубова, што је изузетно битно, знајући колико је битно 

продубити свест код најмлађих да се баве спортом. Ове године је орга-
низован и међународни турнир у фудбалу за млађе селекције, односно 
за дечаке рођене 2009. и 2010. године, који је окупио 25 екипа из Бугар-

ске, Србије и Кине.
Шта су најважнији приоритети развоја спорта у општини 

Неготин?
Модерне технологије (компјутери, телефони, видео игре..) ус-

лови живота, све више опредељују младе да буду физички неактивни, 
тако се ствара утисак да је спортска активност као вид игре и заба-

ве сувишна. То је сигурно и разлог што је уочен упадљив пад 
интересовања деце и младих за учешће у спортским ак-

тивностима. Физичка неактивност деце негативно ути-
че на њихов правилан физички и духовни развој. То 

дугорочно може угрозити њихово здравље, па су и 
деца у спорту приоритет највишег нивоа.

Колико локална самоуправа помаже 
спортским колективима и колико за њих из-
дваја?

За редовне активности спортских клу-
бова, рад Општинског фудбалског савеза, 
клубова и спортских организација по мес-
ним заједницама, спортских организација 
и друштава, за школски спорт, рекреатив-
ни спорт, за одржавање спортских објеката 
и терена и Спортски савез - стручна служба, 

одобрена су финансијска средства у износу 
од 39 милиона динара. Трудимо се да помаже-

мо клубовима и изађемо им у сусрет, увек када 
можемо и колико је то у нашој могућности. Исто 

тако је и на управним одборима клубова, да нађу до-
датна средства која су им потребна за рад и функциони-
сање клубова. Захваљујући обостраној доброј сарадњи, 

као што сам и претходно навео, постигли смо значајне резултате, посебно 
у гимнастици и стоном тенису. Рукометни клуб “Хајдук Вељко”, такође је ове 
године постигао феноменалан успех, освајањем јесење титуле у Супер Б ру-
кометној лиги, савезном рангу такмичења. Захвалио бих се тренерима на 
одличним резултатима и људима из Спортског савеза на доброј сарадњи. 

 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.”

МАЈДАНПЕК- На овонедељном заседању Општинско веће у 
Мајданпеку усвојило је предлог Локалног акционог плана запошљавања 
за 2020.годину, са изменом везаном за дужину трајања јавних радова од 12 
месеци. Због тога расписан је и јавни позив за организовање и спровођење 

јавних радова, који ће бити отворен до понедељка, 23.децембра у 12 сати.
Поред тога, чланови Општинског већа донели су Одлуку о одобра-

вању исплате солидарне помоћи запосленима, у висини од 40 хиљада ди-
нара с обзиром на то да је просечна зарада знатно мања од републичког 
просека.

Усвојена је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне 
ревизије завршног рачуна буџета за 2019. годину, као и предлози програ-
ма пословања за 2020.годину, и то за Јавно предузеће за путеве и грађевин-
ско земљиште и ЈКП „Водовод“ из којег је посебно коментарисано повећање 
трошкова у наредној години, због поскупљења електричне енергије.

Чланови Општинског већа су усвојили и предлог Плана уписа у Гим-
назију „Миле Арсенијевић – Бандера“ у Мајданпеку, за наредну школску го-
дину, док на План уписа у Техничку школу, због неслагања са предложеним 
избором занимања, није дата сагласност. 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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ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА 
О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Нова улагања у путеве, образовање, спорт, културу

У ОПШТИНСКОЈ КАСИ 
857 МИЛИОНА ДИНАРА УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ О 

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Одржана седница Скупштине општине Кладово

Одржана седница Градског већа града Бора

ПОЛИТИКА

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац организовала је у Дому културе 
јавну расправу о буџету за 2020. годину. Планиран на близу милијарду и 
400 милиона динара, буџет ће задовољити све потребе општине и њених 
житеља, казао је председник Милан Ђокић. 

Јавна расправа о буџету била је прилика и за осврт на оно што је 
средствима грађана и уз подршку државних и међународних институција, 
у Књажевцу урађено у години на измаку. 

-Све оно о чему смо причали прошле године на презентацији плано-

КЛАДОВО - Одборници Скупштине општине Кладово одлучили су 
убедљивом већином гласова, да планирани износ буџета за идућу годину 
буде 857.016.734 динара. У укупним приходима највеће учешће имају општи 
приходи у износу од 752.800.00 динара или 87,8 одсто појаснила је Андрија 
Антић, руководилац буџета општине Кладово и додала да су пренета сред-
ства из ранијих година 50 милиона динара или 5,38 одсто, приходи од до-
нација у буџету учествују са 5,4 процента односно са 46,6 милиона динара 
док су приходи од трансфера од других нивоа власти шест милиона дина-
ра или 0,70 одсто. Буџет за следећу годину израђен је на основу пројекције 
остварења прихода, креиран је реално избалансиран је и уравнотежен са 
расходима с обзиром да је усмерен на побољшање квалитета живота грађа-
на речено је на седници локалног парламента. 

На седници СО Кладово једногласно је усвојена Одлука о измени 
буџета општине Кладово за 2019. годину. Како се чуло корекције неће ути-
цати на повећање прихода који остају у износу од 916,138.228 динара, јер 
је обављено препакивање унутар економске класификације буџетских при-
мања и расхода. Одлуком је обезбеђено 200.000 динара за суфинансирање 
трошкова превоза у децембру за ученика средње школе из сеоских среди-
на по утврђеним критеријумима. На последњем овогодишњем скупштин-
ском заседању усвојени су Програми рада јавних предузећа и установа 
чији је оснивач локална самоправа, односно Центра за културу,ТОО Кладо-
во и ЈП “Комуналац”и “Јединство”. Зелено светло добио је и предлог Одлуке 
о покретању поступка ликвидације доо “Бизнис инкубатор центар Кладо-
во”, као и предлог Одлуке о продаји 10 стамбених јединица у згради у ули-
ци Вељка Влаховића у кладовском насељу “Песак” саграђеној у оквиру ре-
ализације Регионалног стамбеног програма за трајно решење стамбених 
потреба избеглих лица на територији општине Кладово. М.Р.

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

БОР - На прошлонедељној седници Градског већа усвојени су пред-
лози одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019. годину, о ор-
ганизацији Градске управе града Бора, и о максималном броју запослених 
на неодређено време у јавном сектору за 2017. годину.

Након извршених увећања и смањења у одређеним деловима одлу-
ке о буџету, средства износе око две милијарде и 984 милиона динара, на-
гласила је Зорана Гајић, начелница Оделења за финансије. 

Слободан Баџа, секретар Скупштине града Бора је објаснио да је 
правни основ за доношење одлуке о изменама одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2017. годину, 
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном секто-
ру и Одлука Владе Србије о максималном броју запослених на неодређено 
време у системима државних органа, јавних служби, Аутономне покрајине 
Војводине и локалне самоуправе.

-Задњом одлуком о изменама одлуке о масималном броју Влада Ср-
бије је прописала за општину Бор уместо 1031 запослен да имамо право да 
на неодређено време имамо 1057 запослених. То је 26 радника који се од-
носе на предшколску установу „Бамби“. Ми смо ову могућност искористи-
ли да повећамо за пет запослених у ЈКП за стамбене услуге а смањимо пет 
запослених у Градској управи. За спровођење ове одлуке биће потребно 
обезбедити средства у буџету – рекао је Баџа.

Усвојени су, између осталих и предлози одлука о изменама одлу-
ке о накнадама з акоришћење јавних путева на територији града Бора, о 
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Бор, као 
и предлог решења о давању сагласности на програм о изменама и допуна-
ма програма коришћења буџетске помоћи субвенција ЈП Зоолошки врт за 
2019. годину. Д.К.

ва, заиста је и урађено- казао је председник Општине Милан Ђокић. 
Уз велике инфраструктурне пројекте, он је посебно апострофирао 

окончање неколико стечајева, што је омогућило долазак инвеститора и от-
варање нових радних места.

- Општинска каса биће у наредној години ‘’тешка’’ близу милијарду 
и 400 милиона динара и довољно новца биће за све оно што су потребе 
општине Књажевац и њених житеља. Опредељена су средства за уређење 
саобраћајница, образовне и установе културе, спорт, подршку породица-
ма са више деце. Настављају се мере фокусиране на нове обиме пољо-
привредне производње. Подршку буџета имаће и млади који траже по-
сао за стручну праксу, али и они који желе да се преквалификују-додао је 
Ђокић.

Општина ће формирати Буџетски фонд за енергетску ефикасност и 
скупштинама станара стамбених зграда понудити да учествују у њиховој 
реконструкцији.

Наредну годину, према Ђокићевим речима, обележиће почетак раз-
воја бањског туризма у књажевачкој општини. Први хотел на Бањици и 
здравствено – рехабилитациони блок градиће се из средстава Национал-
ног инвестиционог програма и Министарства туризма.

- Јавна набавка ће бити расписана до краја ове године, а радови тре-
ба да крену почетком 2020. Пројекат је вредан близу четири милиона евра, 
обухвата изградњу пет хиљада квадрата простора. Хотел ће имати 84 кре-
вета, биће категорисан са четири звездице и имаће полуолимпијски ба-
зен затвореног типа. Изнад кафане на Бањици биће изграђен здравствено 
– рехабилитациони блок са 500 квадрата, што ће омогућити свима који то 
желе да у бањску воду користе и у зимским месецима. Тај пројекат иници-
раће развој сеоског туризма и за њега очекујемо подршку Министарства 
туризма-нагласио је Ђокић.

 Љ.П.
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СВЕТСКИ ДАН ХОРСКОГ ПЕВАЊА
Десет хорова наступило у Неготину

 НЕГОТИН - У организацији Уметничке школе и Дома културе, него-
тинских установа које носе име Стевана Мокрањца, обележавање ового-
дишњег Светског дана хорског певања увеличало је десет хорова из Него-
тина, Зајечара, Турн Северина и Темишвара.

Шести по реду концерт у славу Светског дана хорског певања, отво-
рио је Дечји хор „Вивак-2015“ под управом Драгане Мариновић Симоно-
вић. Наступио је и хор „Воx Дунарис“ из Турн Северина који води Виорел 
Дорин Бала, који је последње две године учесник „Мокрањчевих дана“ у 
оквиру програма „Класика у 11“.

Учествовали су и хорови основних школа: „Бранко Радичевић“, под 
управом Еме Милошевић Анђелић и „Вук Караџић“ са Тањом Милосавље-
вић на челу.

Гости из Темишвара, Гимназијски хор “Доситеј Обрадовић” под упра-
вом Јоце Бугарског са којим већ годинама успешно сарађује неготински “Ви-
вак” и Уметничка школа, између осталог и радећи на пројекту „Мокрањац 
у Неготину, Мокрањац у Темишвару“, одушевио је публику, између осталог, 
композицијом „Банаћанско коло“ Љубомира Бошњаковића.

Захваљујући доброј сарадњи неготинских и зајечарских хорова, 
из града под Краљевицом Неготину су се представили Градско певачко 
друштво „Стеван Мокрањац“ под управом Маје Миленковић, овогодишњи 
учесник „Мокрањчевих дана“ у програму „Класика у 11“, као и Камерни хор 
„Лавиринт“под управом Жељке Алексић, који је на овогодишњим “Мокрањ-
чевим данима” на Натпевавању хорова освојио награду за племенити ка-
мерни звук хора у интерпетацији „Херувимске песме“ Ирине Денисове.

Хорови неготинске Уметничке школе: Хор Основне музичке школе 
под управом Александре Ђукић и Девојачки хор неготинске Средње му-
зичке школе под управом Ружице Рајковић, показали су зашто су на ового-
дишњим републичким такмичењима, свако у својој конкуренцији, освоји-
ли титулу победника.

Руковођени максимом, како радо кажу, да нико од Неготинаца не 
може боље да „проникне у душу Мокрањчевих композиција“, његовим „Ру-
мунским народним песмама“ представили су се и чланови Градског хора 
“Мокрањац” под управом Ружице Рајковић, да би затим програм настави-
ли “Адиемусом” Кларка Џенкинсона и народном песмом “Тупан ми тупа” у 
аранжману Јовице Гавриловића са Валентином Димитријевић на флаути и 
Миланом Марковићем на тарабуки. С.М.Ј.
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СВЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМУ

МИЛИКИЋ: СМАЊИЋЕМО 
ПОРЕЗЕ И ТАКСЕ

На седници Штаба за ванредне ситуације у Кладову усвојен план активности у зимским условима

Огранизован пријем за борске приватне предузетнике

КЛАДОВО - На седници Општинског штаба за ванредне ситуације, 
којом је председавао Саша Николић, председник општине Кладово, једно-
гласно је подржан План за поступање у случају великих снежних падавина 
у општини Кладово у којем су садржене конкретне активности током зим-
ског периода. На основу расположивих информација све службе су спрем-
не за предстојећу зимску сезону, закључак је са децембарске седнице.

- Спремни смо за деловање у зимским условима јер су предузете све 
мере да живот у граду и насељеним местима несметано функционише. Ме-
ханизација је спремна, имамо довољан број извршилаца тако да ће меш-
тани имати најбољу могућу услугу. Током зиме улице и тротоаре у граду од 
снега чистиће радници “Комуналца”, док ће се о проходности праваца у на-
сељеним местима бринути савети месних заједница - поручио је Саша Ни-
колић, председник те подунавске општине.

На седници Општинског штаба усвојен је закључак о збрињавању 
старих и изнемоглих лица која живе у самачким домаћинствима на под-
ручју општине Кладово. Реч је о 23 старачке , самачке и друге породице у 
брдско-планинским деловима општине у чијим домаћинствима је 67 кори-
сника које ће редовно посећивати запослени у Центру за социјални рад.

- Подршка тим породицама ни до сада није изостала. Све оне су у 
евиденцији надлежних служби које су спремне за деловање у зимским ус-
ловима.Те али и породице у равничарском делу општине значајну подрш-
ку имаће и од 10 геронто домаћица које су свакодневно на терену - додао 
је Николић.

Током сезоне зимског одржавања путева општина Кладово стараће 

се о проходности око 150 километара локалних и некатегорисаних путних 
праваца. Бригу о 99 километара саобраћајница првог, другог и трећег реда 
водиће радници зимске службе са пункта у Караташу. Општинска управа 
у Кладову обезбедиће 60 кубика ризле гранулације од 4 до 8 милиметара, 
а на залихама је и 27 тона индустријске соли, за посипање коловоза, један 
је од закључака са седнице Штаба за ванредне ситуције општине Кладово.

 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”.

БОР - У сали градске Скупштине, гра-
доначелник Бора Александар Миликић ор-
ганизовао је пријем за приватне предузетни-
ке са циљем да чује њихове идеје у погледу 
јачања приватног предузетништва. У граду 
Бору око 2500 хиљада људи је запослено у 
приватном сектору.

- Увелико се ради буџет града Бора 
за 2020 годину и схватили смо да мала и 
средња предузећа великим процентом пар-
тиципирају у буџету и реално је да их пита-
мо за мишљење шта је то што се треба ра-
дити наредне године када је реч о стварању 
позитивне климе за развој предузетништва. 
Циљ нам је да предузетницима помогнемо 
да се из године у годину развијају, подижу 
своје капацитете а на тај начин ће се и пуни-
ти градски буџет. Годишње се у буџет од ма-
лих и средних предузећа слије око 150 мили-
она динара, што је озбиљан новац и требају 
да искажу своје сугестије по питању тога шта 

треба променити како би се развијали брже и боље. Економија једне ло-
калне самоуправе треба да се заснива на малим и средњим предузећима 
– казао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Он је нагласио да град Бор ради БФЦ сертификацију, која се односи 
на сертификацију пословне климе са НАЛЕД-ом.

- То значи да ћемо управо захваљујући мишљењу наших предузетни-
ка стварати и померати границе када је у питању пословни амбијент, смањи-
вати порезе, таксе и намете, формирати правце развоја када је реч о кан-
целаријама за едукацију -додао је Миликић.

Први човек Бора је нагласио да се из буџета града издваја 30 милио-
на динара за самозапошљавање, запошљавање и стручну праксу. 

- Радимо студију за развој будућег индустријског парка, и за град 
Бор ћемо омогућити да се млади, стручни људи укључе у развој предузет-
ништва и добију прилику да уз помоћ града и субвенције које дајемо, ко-
ришћењем градског простора, отворе своје приватне радње и крену да се 
баве предузетништвом. Нама је јако битно да створимо међусобно пове-
зивање субјеката на локалном нивоу. То је и циљ да их умрежимо и помог-
немо им да буду јачи и успешнији – додао је Миликић.

 Д.К. 
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ПРЕДСЕДНИК ДЕЈАН 
МАТЕЈЕВИЋ

СИГУРНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
ТОКОМ ЗИМЕ

У Мајданпеку изборна седница Општинског већа 
СССС за општине Мајданпек, Неготин и Кладово

Градоначелник Бора обишао ЈКП “Водовод”

ДОГАЂАЈИ

СТРУЧНА ПРАКСА ЗА 10 КЛАДОВЉАНА
У Кладову потписани уговори са шест послодаваца

КЛАДОВО - У оквиру реализације програма Стручна пракса, који се 
из буџета општине Кладово финансира са два милиона 16.000 динара ло-
кална самоуправа и НСЗ потисали су Уговор са шест послодаваца код коијх 
ће се десеторо младих Кладовљана, осморо са високом и двоје са средњом 
стручном спремом, оспособљавати за самосталан рад у струци без засни-
вања радног односа.

- Реч је о програму који је усмерен на лица са евиденције Национал-
не службе, без радног искуства у струци или на она која немају радног ис-
куства у својству приправника и важна је за младе људе без посла. Струч-
на пракса једна је од мера активне политике запошљавања са позитивним 
искуствима која је препознала и локална самоуправа која се ангажује у ре-
шавању радног статуса младих и школованих Кладовљана - нагласила је 
Лидија Начић, директорка Филијале НСЗ Бор.

Прилику да се у зависности од степена образовања усавршавају до-
били су млади Кладовљани са евиденције Испоставе НСЗ Кладово.

- Завршио сам туризам у Новом Саду и ово је права прилика да у 
пракси усавршим знање стечено током школовања. Задовољан сам што 
сам добио ту прилику коју ћу максимално искористити - поручио је Ненад 
Чергановић, туризмолог.

Потписивањем уговора су распоређена одобрена средства посло-
давцима који су учествовали у јавном позиву општине Кладово и Нацио-
налне службе.

- Осим Стручне праксе из буџета општине Кладово у 2019. финан-

МАЈДАНПЕК - На изборној седници Општинског већа Савеза само-
сталних синдиката Србије за општине Мајданпек, Неготин и Кладово, Деја-
ну Матејевићу, указано је поверење да и у наредне четири године води ову 
организацију. Изборном скупу који је у понедељак одржан као део избор-
ног процеса који ће се окончати у мају наредне године, присуствовао је Зо-
ран Михајловић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије и проко-
ментарисао актуелни тренутак за запослене и синдикате у Србији.

 - Највећа обавеза и задатак који стоји пред синдикатом је да у окви-
ру предстојећих промена Закона о раду, покуша да поправи лош положај 
запослених у Србији. Он је незнатно поправљен, али тиме не можемо бити 
задовољни, јер је и даље изражен рад на црно, још увек радници раде у 
тешким условима, без пуне заштите из делокруга Служба безбедности и 
здравља на раду, а ситуација је посебно тешка и зато што нам свакоднев-
но велики број младих школованих људи одлази преко границе, те да тако 
остајемо и без младих људи и радне снаге која ће нам у наредном периоду 
бити потребна. Због тога, морамо ићи на то да се побољша стандард, од-
носно повећају плате, како би задржали младе људе. Јер, њих ништа дру-
го, осим материјалног положаја неће задржати у земљи- рекао је Михајло-
вић и додао да је сигурно да и поједини закони који су се доносили не иду 
на руку запослених. 

У том смислу посебно је издвојио закон о агенцијском запошљавању, 
па истакао да ће држава и власт морати да размисле.

 - Чињеница је да социјални дијалог у Србији није на завидном нивоу, 
да се још увек фингира и да социјално економска прича није на неком за-
видном нивоу, а да колективни уговори, углавном, веома везани за закон, 
те као такви, лоша порука и за инвеститоре. Стога, морамо се залагати, не 
само за очување радних места, већ и бољи материјални положај свих за-
послених-додао је Михајловић.

 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“.

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора обишао је у 
среду ЈКП “Водовод”, где је похвалио пословање те фирме и напоре радни-
ка да све послове реализују на време.

- Водовод је реорганизовао своје пословање, почео је да послује по-
зитивно и преузео одговорност у неким другим обавезама као што је одр-
жавање јавне расвете и друге послове и то се манифестовало позитивним 
пословањем. Обезбедили смо финансијска средства за куповину новог во-
зила за отпушавање канализације, које је Водовод добио после 20 година 
– казао је Миликић.

Он је најавио да ће 2020. године посао проширења јавне расвете 
бити поверен Водоводу.

- Људи у овом предузећу марљиво и одговорно раде свој посао и ове 
године није било рестрикција воде а град Бор одговорно води рачуна о без-
бедном водоснабдевању. Наредне године крећемо са извођењем радова 
на трећој висинској зони захваљујући Канцеларији за јавна улагања Владе 
Србије. Пројекат је завршен и ревизија је у току. Реч је о великом пројек-
ту којим ћемо добити прилику да сву воду сконцентришемо на једном ме-
сту, на зони изнад града Бора, а самим тим имати стабилније снабдевање 
и радићемо реконструкцију у првој фази осам километра магистралне во-
доводне мреже где су тренутно губици око 65 посто, које ћемо смањити – 
додао је градоначелник Миликић. 

Горан Павић, директор ЈКП “Водовод” изјавио је да је у овом преду-
зећу све спремно за рад у зимским условима.

- Спремили смо све што је неопходно, то су нови пнеуматици како на 
теретним тако и на путничким возилима, уље, мазива и остало. Реконстру-
исали смо и пумпне станице, моторе, сервисирали пумпе, тако да грађани 
Бора немају разлога за бригу - рекао је Павић. Д.К.

сирали смо и програм за запошљавања незапослених лица из категорије 
теже запошљивих. Кроз те мере активне политике запошљавања решили 
смо статус 40 незапослених лица са евиденције Испоставе НСЗ у Кладову- 
рекао је Златко Калиновић, начелник Општинске управе.

У оквиру реализације Локалног акционог плана запошљавања 
општина Кладово из буџета за 2019. годину издвојила је 7,2 милиона ди-
нара.

- За програм Стручна пракса определили смо два милиона динара 
јер нам је намера да помогнемо младим људима који су завршили школо-
вање и желе да остану и раде у родном граду. На тај начин стварамо им 
боље услове за живот па смо у буџету за 2020. годину за програм Стручна 
пракса издвојили три милиона динара јер у оквиру реализације те мере ак-
тивне политике запошљавања имамо максималну подршку привредника 
из општине Кладово са којима успешно сарађујемо - истакао је Саша Ни-
колић, председник општине Кладово. 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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КЊАЖЕВАЦ - На Старој планини, која је протекле године забеле-
жила највећи раст броја гостију, почела је нова зимска сезона. Капаците-
ти Старе планине ни изблиза нису искоришћени и пред нама су године оз-
биљних инвестиција, казао је на отварању нове зимске сезоне председник 
Општине Милан Ђокић. 

Имајући у виду број резервација, у СП рисорту очекују да ће и у 2020. 
моћи да се похвале рекордним бројем туриста. Сада се, захваљући новим 
саобраћајницама до крова Србије стиже и лакше и брже, каже директор 
Горан Караџић. 

-Од источног крака коридора 10, који је председник отворио пре ме-

сец дана, сопотске, пиротске петље, па довде где сад стоји-
мо, стизаће се за 45 минута- рекао је Караџић.

Стара планина је вратила живот у источну Србију, 
али до достизања замишљеног циља да она буде планин-
ски центар који ће радити 365 дана у години, морамо још 
много да радимо, рекао је Милан Ђокић, председник кња-
жевачке општине.

- Стара планина живи тек са два, или три посто својих 
укупних капацитета. Пред нама су године озбиљних инве-
стиција, повезивање са приватним капиталом. Стара плани-
на треба да буде планински, не само зимски центар, који ће 
радити 365 дана у години - нагласио је Ђокић.

У сличном правцу размишљају и у Туристичкој орга-
низацији, где кажу да око две хиљаде кревета, колико их је 
тренутно у хотелима и домаћој радиности, није ни избли-
за довољно. 

- На Старој планини имамо око две хиљаде лежајева, 
што није довољно, јер је капацитет скијалишта седам и по 
хиљада скијаша на сат - каже Јелена Кинђер, директорка Ту-
ристичке организације Књажевац. 

Захваљујући систему за оснежавање радници Скија-
лишта Србије припремили су за скијаше и бордере стазе које прате гондо-
лу на Јабучком равништу. Ски опенинг био је прилика да се гостима хоте-
ла Стара планина представе старопланински специјалитети и производи 
домаће радиности. 

 Љ.П.

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК
БОРСКА БАНКА А.Д. БОР У СТЕЧАЈУ

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ: 11000 БЕОГРАД, СРЕМСКА 3-5/IV
обавештава да ће вршити завршну деобу повериоцима другог исплатног реда у висини од 69,90% признатих потраживања према 

Решењу Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 2/2010 од 09.08.2019. године, које је постало правоснажно дана 01.11.2019. године.
У циљу идентификације поверилаца и уредног и ефикасног завршног намирења утврђених стечајних потраживања, 

стечајни дужник упућује стечајним повериоцима и/или њиховим правним следбеницима / наследницима 

П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУКЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ

ОГЛАС
На продају фиат пунто 1997 годиште, регистрован до марта 2020. 

године, повољно. Тел 065/6133055.

У СП рисорту очекују и наредне године рекордан број туриста

ПОЧЕЛА ЗИМСКА СЕЗОНА 
НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

1. Стечајним повериоцима 2. Правним следбеницима стечајних поверилаца
а. Правним лицима и предузетницима а. Правним лицима и предузетницима

инструкција за исплату треба да садржи следеће инструкција за исплату треба да садржи следеће
податке: податке:
- пословно име и седиште, 1) исправе ( у оригиналу или овереној копији)
- матични број, којима се доказује правно следбеништво,
- порески идентификациони број, - податке за правног следбеника,
- оверену копију Решења о упису у Регистар - пословно име и седиште,

привредних субјеката (АПР), - матични број,
- оверену копију Решења о ликвидацији и сл. (АПР), - порески идентификациони број,
- број текућег рачуна, - оверену копију Решења о упису у

- контакт телефон Регистар привредних субјеката (АПР),
- број текућег рачуна,

б. Физичким лицима 2) податке за правног претходника,
- пословно име и седиште,

инструкција за исплату треба да садржи следеће - матични број и
исправе и податке: - контакт телефон
-	фотокопија личне карте,
-	број текућег рачуна и б. Физичким лицима

- контакт телефон. инструкција за исплату треба да садржи следеће податке:
- исправе ( у оригиналу или овереној копији)којима се доказује 
правно следбеништво, (оставинска решења, уговори и сл.),
-	 фотокопија личне карте,
-	 број текућег рачуна и
-	 контакт телефон.

Инструкција може бити достављена у писаној форми препорученом поштом на адресу:

Борска банка а.д. Бор у стечају, 11000 Београд, Сремска 3-5/IV, лично  или електронском поштом.
Контакт телефони: 011/ 2 021221 или 2021584. Е-mail: borskabanka@sezampro.rs
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У СУСРЕТ НОВОГОДИШЊИМ И 
БОЖИЋНИМ ПРАЗНИЦИМА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Увелико је почело празнично расположење. Градови су већ окиће-
ни, људи масовно купују, полако престају да раде и у народу почиње пери-
од популарно звани „то ћемо после празника“. У овом периоду, људи су се 
уморили од свакодневних активности и желе да одморе пре новог почетка. 
Овај период социолошки и културолошки свакако обележава славље, хра-
на, дружење и други догађаји који усмеравају човека на породицу. Историј-
ски гледано, зиму је некада било теже презимети него данас, па није чудо 
што су ови празници настали како би приближили људе у периоду када је 
најтеже. Ствари се знатно мењају развојем технологије. Више није тешко, 
бар у већини развијеног дела планете, преживети хладноћу и обезбедити 
храну. Али, психолошки аспект новог почетка и даље је присутан, на мало 
измењен начин.

Празнике, а посебно новогодишње, очекујемо као време за одмор, 
провод или остваривање дуго одлаганих сусрета. Требало би да то буде вре-
ме опуштања и прикупљања снаге за енергичан почетак новог годишњег 
периода. За неке су празници време уживања, а за друге период разоча-
рања, туге и изневерених очекивања. Како показују бројне психолошке сту-
дије, све су чешће и за све више људи извор стреса и окидач депресивних 
осећања, а све мање дани испуњени задовољством, радошћу и опуштањем.

Празник у којем је породица на првом месту, многе суочава са исти-
ном да су се топлина дома и породична блискост негде изгубили. Није на 
одмет подсетити да већина породица дневно проводи на окупу само по 
неколико сати, због посла, школе или рекреативних активности које сваки 
члан планира за себе. У време празника, упућеност чланова једних на дру-
ге по цео дан може деловати веома иритирајуће. Упркос томе, одвијају се 
празнични ритуали и припрема се празнична трпеза. Отуђеност а можда 
и сукоби који су се читаве године гурали под тепих, прекривају се преко-
мерним конзумирањем алкохола и калоричне хране. То не оптерећује само 
стомак, већ и психу.

Шта можете урадити како бисте умањили празнични стрес?

•	  сведите своја очекивања од празника на реалну меру. Не трудите 
се да промените оно на шта не можете да утичете

•	 ако сте домаћин или одете у туђи дом као гост, избегавајте приче о 
текућим проблемима. Унесите хумор у разговор, чак и непријатне 
ситуације и догађаји могу се сагледати и описати са дозом шале

•	 не јадикујте над ,,старим, добрим данима”, фокусирајте се на оно 
што је данас и са оптимизмом гледајте у будућност 

•	 отпутујте негде за време празника, чак и ако вам се то у први 
мах не чини тако да ће вам то значајно помоћи да превазиђете 
нерасположење

•	 поклоните сами себи нешто - заиста сте заслужили
•	 избегавајте алкохол. Уколико вам се чини да вас чашица пића 

опушта, сетите се да следећа може провоцирати лавину лоших 
осећања

•	 активирајте своје тело - пасивно седење у кући само појачава 
апатију. И најмања физичка активност - лагана шетња на 
пример, стимулисаће производњу хормона који утичу на добро 
расположење.

У време зимских празника неки могу одвојити за себе и више недеља 
предаха, али већини људи следује само неколико испланираних слободних 
дана у које треба сместити све: време за завршавање недовршених посло-
ва, сусрете са пријатељима, активни и пасивни одмор, породичне светко-
вине, скраћене варијанте путовања...

Превелика очекивања од периода који нису као сваки обичан дан, 
потреба да се доживи и организује „савршен’’ или бар што бољи празнич-
ни провод, да све буде на свом месту и да треба да буде период посебног 
уживања, представљају једну од замки која нам може покварити уживање. 
То подједнако важи и за оне који их проводе у кругу породице и пријатеља 
као и за оне који празничне дане проводе сами. Превладавање стреса по-
маже да се осећамо и изгледамо боље, спавамо квалитетније и више ужи-
вамо у сваком тренутку.

Нека следећа година не буде ваша Нова, већ боља година. Желимо 
вам да радом на себи сами остварите успех, срећу, љубав, здравље и све 
оно што сматрате важним.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 
Одсек за промоцију здравља


