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КЊАЖЕВАЦ - На трећој сед-
ници Скупштине општине Књажевац,
која је одржана 20. јула,  формирана
су скупштинска радна тела. О тој теми
се полемисало, а извештаји о раду у
протеклој години Дирекције за развој,
урбанизам и изградњу, ЈКП Стандард
и Туристичке организације усвојени су
без дискусије. 

Петог јула одборници Скуп-
штине општине Књажевац одложили
су расправу о саставу скупштинских
радних тела, па се она нашла на тре-
ћем заседању локалног парламента.
Како је речено, тада предложени са-
став савета и комисија није био у са-
гласности са скупштинским посло-
вником. Петнаест дана касније, опози-
циона коалиција ''За Књажевац заје-
дно'' сматра да су направљене фор-
малне, али не и суштинске исправке.

''Предлози решења, која
данас стоје пред нама различити су у
односу на оне које смо имали за пре-
тходну седницу, али поражавајуће је
то што сте направили формалну, али
не и суштинску исправку. Наочиглед
свих нас нас присутно је силовење
демократије. Формирање радних тела
треба да буде у договору са свим од-
борничким групама, казао је Драган
Манчић, председник одборничке

групе ''За Књажевац заједно''.
Трећим скупштинским засе-

дањем доминирало је име Саше Пет-
ровића, доскорашњег помоћника
председника општине. Социјали-
стичка партија Србије поделила је од-
борницима решење о његовом
распоређивању на радно место у
Одељењу за привреду и друштвене
делатности. С обзиром да је Петровић
члан ДС-а, у СПС-у доводе у питање
приврженост Милана Ђокића идејама
Српске напредне странке, којој сада
припада. ''Милан Ђокић много више
верује ДС-у, него вама (СНС) чији је
кобајаги члан. Милан Ђокић се о фор-
мирању власти много више договарао
са ДС, него са вама,'' упозорио је
Дарко Живковић, шеф одборничке
групе СПС.

У Демократској странци, која
предводи коалицију ''За Књажевац
заједно'', демантују овакве оптужбе:
''Демократска странака ни на који
начин није повезана са трулом већи-
ном у општини Књажевац'', а што се
Саше Петровића тиће, закон пред-
виђа да посатављено лице, по истеку
мандата, може да буде распоређено
на радно место које одговара његовој
стручној спреми,'' рекао је Драган
Манчић.

Посао опозиције је да крити-
кује, а наш да бранимо предлоге са
којима излазимо пред одборнике,
каже председник СО Миодраг Ивко-
вић. Он очекује да нова скупштинска
радна тела допринесу ефикаснијем
раду Скупштине: ''Ово је трећа сед-
ница и у неку руку још увек се ухода-
вамо, још увек ''испитујемо пулс'' једни
другима. Задовољан сам радом од-
борника, атмосфера је коректна.
Посао опозиције је да критикује, а по-

зиције да брани предлоге које је дала
на усвајање. Као председник СО ин-
систираћу да радна тела буду ак-
тивна, да се максимално укључе, како
бисмо сви заједно радили на побољ-
шању стандарда и услова живота гра-
ђана општине Књажевац.''

На седници су, без расправе,
усвојени извештаји о раду у протеклој
години Дирекције за развој, ЈКП Стан-
дард и Туристичке организације.

Љ.П.

ФОРМИРАНА СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА
Одржана седница СО Књажевац 

МАЈДАНПЕК - Данашњи састанак са представницима Железнице
Србије , који  би требало да буде одржан у складу са закључком из Борског управ-
ног округа, у Мајданпеку се очекује са пуно пажње. Јер, представљаће прилику
да се детаљно сагледа будућност железничког саобраћаја на овим просторима,
у време када је све очигледније да је и возова и путника све мање.

Када је о возовима реч, Мајданпек по актуелном реду вожње има само
три поласка за Зајечар са везом за Ниш, Неготин и Прахово. Цена карте до Бора,
од само 192 динара, што је вишеструко мање него аутобуска, говори о исплати-
вости овог превоза, али да би се путовало возом из Мајданпека треба, најпре,
стићи до станице у Дебелом лугу, што у овој причи представља посебан аспект. У
правцу Кучева и Београда, већ годинама возови  не саобраћају, ако се изузме
један краћи период од неких месец и по дана пре пар година када је било покушаја
да се поново покрене. Према првим сазнањима, предлог Железнице Србије је да

се за одређене правце општине саме организују ако желе да они функционишу.
Мајданпек би по том предлогу са Кучевом,  требало да активира правац ка Бео-
граду. Како су могућности саме општине за тако нешто више него скромне, саста-
нак се са пуно пажње очекује. Јер, колико год да је последњих година промет
железницом и број путника смањен, што је поред осталог и последица проблема
у функционисању, добро је да постоји. Повећање поузданости и сигурности у одр-
жавању линија повећало би и промет, па свесни тога, људи у Мајданпеку очекују
да он и даље функционише, да возови и даље – возе.                                       И.Ћ.

КАКО ОЖИВЕТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ?
Све мање могућности за путовање возовима 

ХИТНА НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Одржана седница Општинског штаба за ванредне ситуације

БОР - Општински штаб за ванредне ситуације, на недавно
одржаној седници,  издао је наредбу да се што хитније обави  набавка
противградних ракета, као и да се изврши запрашивање против ко-
мараца на територији општине Бор. 

- Наређујем Општинској упшрави да изнађе могућност за на-
бавку ракета, које ће се расподелити у свим противградним станицама
како би деловали превентивно и ублажили могућу штету од невре-
мена  на усевима и пољима. Већ се најављује невреме и неопходно
је да се што пре распише јавна набавка и да се набаве ракете-казао
је Живорад Петровић командант Општинског штаба за ванредне си-
туације. 

Он је истакао да ће за почетак бити набављено 36 противград-
них ракета које ће  бити распоређене у око десетак противградних ста-
ница на територији општине Бор.  Петровић је казао и да је за
запрашивање против комараца неопходно  око 400 хиљада динара.

Д.К.
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КЊАЖЕВАЦ, МАЈДАН-
ПЕК - У књажевачкој општини
вакцинација говеда против за-
разне болести нодуларног дер-
матитиса завршена је у реко-
рдном року. У 14 дана ветери-
нари су вакцинисали 2659 говеда
свих категорија. Ветеринарска
инспекција упозорава да ће на
предстојећем вашару бити доз-
вољен промет свиња и оваца,
али не и говеда, за које забрана
још увек важи.

С обзиром да је Књаже-
вац проглашен угроженим под-
ручјем, имали смо предност у
расподели вакцина, каже Град-
мир Живковић, директор ветери-
нарске станице ''Тимовет'' и члан
Општинског већа.  

- Прве вакцине стигле су
28. јуна и истог дана вакцини-
сали смо говеда у домаћинсти-
вима која имају највећи број грла.
За 14 дана вакцинисали смо
2659 говеда свих категорија. За-
вршена је и вакцинација на тери-
торији општине Бољевац, за коју

је ''Тимовет'' такође надлежан. За
сада је епизоотиолошка ситуа-
ција добра, нема појаве нодулар-
ног дерматита и уколико се не
појави неки изоловани случај,
бићемо сигурни да смо подручје
заштитили сто одсто-казао је
Живковић.

У Књажевцу се од 02. ав-
густа одржава Светоилијски ва-
шар, када ће, према одлуци
ветеринске инспекције, бити доз-
вољен промет свиња и оваца,
односно оних животиња које  не
могу да оболе од нодуларног
дерматитиса.

На подручју општине
Мајданпек почетком ове недеље
приводила се крају вакцинација
говеда против нодуларног дер-
матитиста. Према информацији
коју смо добили од одговорних
лица у овој локалној самоуправи
преостало је било да се ова ак-
ција спроведе још само на
ширем подручју Бољетина, док
су у другим деловима општине
те активности као део мера за

спречавање, сузбијање и искоре-
њивање ове заразне болести,
већ завршене. То је од изузетног
значаја, ако се има у виду да се
ова болест појавила и на под-
ручју Борског округа, а у Мајдан-
пеку су одмах након хитне
седнице Савета Борског управ-
ног округа и седнице Штаба за
ванредне ситуације, предузели
потребне мере.

Одмах је обезбеђена по-
требна количина доза вакцине
која није штетна за говеда и
ствара одличну отпорност на но-
дуларни дерматитис, за вакцина-
цију свих говеда на подручју
општине и кренуло се у акцију, па
су очекивања да ће та заразна
болест заобићи подручје ове оп-
штине.                           

Љ.П. – И.Ћ.

ЗАВРШЕНА ВАКЦИНАЦИЈА ГОВЕДА У КЊАЖЕВЦУ
Вакцинација говеда приводи се крају на подручју Бољетина

КЊАЖЕВАЦ - У Агенцији за развој Књажевца представљен је програм
пружања новчаних позајмица књажевачким пољопривредницима. Риволвинг
фонд за одобравање бескаматних позајмица, вредан 15 милиона динара, зајед-
нички су формирале општина Књажевац и Швајцарска агенција за развој, а читав
процес део је пројекта “Развој приватног сектора у јужној Србији” који реализује
Агенција за развој Пчињског округа VEEDA. 

Презентација програма изазвала је велико интересовање пољопривред-
ника. 

- Људи су веома заинтересовани за овај програм и готово да је извесно
да ће бити много више захтева него што је у овом тренутку новца на располагању.
Морам да нагласим да је Фонд тако конципиран да се ова активност наставља и
наредне године. Прва петина одобрених средстава од овог конкурса биће враћена
у Фонд догодине - каже Живорад Јовановић, пројект менаџер Агенције за развој.

Општина Књажевац и Швајцарска агенција за развој са по седам и по
милиона динара формирале су фонд који на почетку овог процеса располаже
сумом од 15 милиона динара. За позајмице могу да конкуришу сви пољопривред-
ници, а услов је да они који то нису учинили, региструју пољопривредно газдин-
ство, ако су већ регистровани, да пријаве бар још једног члана газдинства или да
се определе за пензијско осигурање преко пољопривреде.

- Средства су пре свега намењена за развој воћарства и повртарства,
куповину опреме, земљишта или објеката, односно за неке набавке веће новчане
вредности. Минимални износ позајмице је 200.000, а максимални 600.000 динара,
обавезно средство осигурања је лична меница, позајмица се враћа у року од пет
година у новцу или роби, а корисник који “прође” на конкурсу потписује уговор са
Агенцијом и Џервином, као овлашћеним откупљивачем -  додаје Живорад Јова-
новић.

Рок за пријављивање заинтересованих је 25. јул, а све додатне инфор-
мације могу се добити у Агенцији за развој општине Књажевац.                     Љ.П.

ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЗАЈМИЦЕ 
Риволвинг фонд формирале Општина Књажевац и Швајцарска агенција

ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
Донацију добило седам неготинских пољопривредника

НЕГОТИН - Пројектом помоћи, којим Европска унија у
сарадњи са ФАО и локалном самоуправом општине Неготин
помаже опоравак малих пољопривредних газдинстава од по-
плава које су овај крај задесиле пре две године, пољопри-
вредницима је недавно испоручена и опрема за
наводњавање.  Ову вредну донацију добило је седморо по-
љопривредника. Њима је Љиљана Исић, представница ор-
ганизације ФАО УН уручила пумпе за наводњавање.

-Тиме је, од 315 пољопривредника колико је обу-
хваћено пројектом на територији општине Неготин, 243 по-
љопривредника добило пакете помоћи до сада. Остали ће
своје право остварити касније током године, зависно од па-
кета помоћи за који су се пријавили – каже Владица Стефа-
новић, саветодавац Пољопривредне саветодавне стручне
службе Неготин.                                                                  С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ 

суфинансира Општина Неготин
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БОР - Нема врхунског спортског
догађаја без пуних трибина, одличних
утакмица, квалитетне организације а бор-
ски ватерполо турнир је испунио све те
услове, пуна четири дана. Двадесет утак-
мица, осам топ светских репрезентација,
светски и европски прваци на једном
месту, учинили су релативно мали град
Бор великим ватерполо центром у свет-
ским оквирима. Значај турнира огледа се
у извештавању разних медија из држава
учесница, преко којих су многи читаоци и
гледаоци вероватно по први пут имали
прилику да чују име Бора. Организатори
су подвукли да је важно да овај турнир
скрене пажњу и на борске туристичке по-
тенцијале, па су и домаћој јавности по-
гледи „усмерени“ ка Бору, кроз четири
директна телевизијска преноса на нацио-
налној телевизији РТС-у. За крај сви могу
бити задовољни, ватерполисти свих ре-
презентација због занимљивог јаког тур-
нира и одличне припреме за Олимпијске
игре, домаћи организатори због препуних
трибина, промоције града, рудника, хо-
тела „Језеро“, а грађани Бора због при-
лике да опусте своје мисли и уживају у
турниру светског квалитета, јер су при-
лике за тако нешто релативно мале и
ретке.

Општи је утисак да је Бор испу-
нио и премашио очекивања, да је турнир
одлично организован, па самим тим да
овај град у сарадњи са Ватерполо саве-
зом Србије, има могућност да и у будуће
буде организатор утакмица и турнира у
овом спорту. Али, чињеницом да је у ско-
ријој будућности успешно организовао и
манифестације у другим спортовима, ру-
ководећим људима града као изазов
треба да буду и друге спортске манифе-

стације, за које Бор очигледно има потен-
цијал, као један мали рударски али и
спортски град.

Што се тиче резултата самог
турнира, највише пажње логично при-
вукла је национална селекција Србије.
На њеним утакмицама трибине су биле
прилично испуњене и борска публика
„носила“ их је до великог финала на којем
се скупило више од 3500 људи. Нажа-
лост ватерполо репрезентација Србије
поражена је у финалу предолимпијског
турнира „Осам нација“ у Бору од репре-
зентације Грчке, 15:14 након петераца. У
регуларном току меча сусрет је завршен
нерешеним резултатом 9:9 (1:4, 4:0, 2:2,
2:3). Србија је сјајно отворила сусрет и
након првог периода игре имала при-
стојну предност од три гола 1:4. Међутим,
већ у другој четвртини уследио је неоче-
кивани пад и наши ватерполисти су тај
део меча изгубили са 4:0, што је Грке
пред велики одмор одвело у предност
5:4.

У наставку мимо очекивања
Грчка је прилично добро контролисала
утакмицу и није дозвољавала нашем
тиму да дође поново до предности. На
крају српски ватерполисти су у неизвес-
ној завршници једва стигли до изјед-
начења и прилике да након петераца
ипак, однесу пехар са турнира у Бору.
Међутим, Грци су поново били срећнији
и успешнији у петерцима, па су након
тријумфа над Италијом у полуфиналу, на
исти начин поразили и Србију. У првим
серијама по један петерац промашиле су
обе репрезентације, али је у седмој се-
рији неуспешан био и Андрија Прлаино-
вић, чији је ударац зауставила пречка.
Тако је извајани рудар у бронзи у виду пе-

хара овог турнира, отишао у руке Грка.
На крају ипак заслужено, јер су финалну
утакмицу углавном контролисали.

Ватерполистима Србије очиг-
ледно је тешко пао пораз у финалу и
видно су нерасположени напуштали бор-
ски базен и Спортски центар. Селектор
Савић похвалио је амбијент и организа-
цију турнира у Бору, а капитен Живко
Гоцић истакао је да ће бити прилике да

се извуку поуке из овог меча и првог по-
раза Србије након импресивне серије не-
победивости. Грчки ватерполисти били су
изненађени са колико енергије је публика
испратила овај турнир, додавши да им је
било пријатно у овом граду. На крају,
наши ватерполисти имали су и обавезу
да се сликају са многобројним на-
вијачима, а велика већина је изашла у су-
срет тим захтевима. Србија је иначе, до
финала стигла победама у групи „А“ над
Грчкој 9:7, Француском 16:5 и Шпанијом
12:9, да би у полуфиналу поразили и
Црну Гору са 14:10. У мечу за треће
место Италија је била боља од Црного-
раца 11:8, шести су Шпанци након пораза
од Бразила 9:10 у мечу за пето место, док
је седма Француска која је била боља од

Јапана 10:9.
Логично све репрезентације су сада
окренуте Олимпијским играма, а нашем
тиму је након првог пораза после три го-
дине, скренута пажња да неће бити ни-
мало лако у Рију доћи до медаље.

-У последње две године смо
остварили одличне резултате и мислим
да остале репрезентације увек против
нас одиграју за нијансу боље и мотиви-

саније. Може да се деси да изгубимо у
четвртфиналу, полуфиналу и финалу, а
ми ћемо се трудити да до тога не дође. О
медаљама одлучиваће много фактора, а
ја се надам да ће сада ићи нама наруку-
рекао је капитен Живко Гоцић. 

Селектор ватерполо репрезен-
тације Србије Дејан Савић, наглашава да
је циљ његове екипе да на играма у Рио
де Жанеиру освоје златну медаљу као и
да би изненађење могла бити селекција
Бразила.

- Осим Србије, шансе имају и
Црна Гора, Шпанија, Италија, Мађарска
и Хрватска, Грчка је све јача, а никако не
смемо потценити САД и Аустралију -
рекао је Савић.

Своје наде у одличан резултат у
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Бразилу гаје и у репрезентацији Грчке.
Званично трећа репрезентација света и
четврти у Европи, показала је своју снагу
и одличном игром и освајањем борског
турнира.

-Турнир у Бору је био изузетно
јак, са неким од најбољих тимова на
свету. Ми смо упркос проблемима са од-
суством играча због болести или по-
вреда, показали да не постоји тим који не
можемо да победимо. Тринаест играча
које сам изабрао за турнир у Рију, су по
мојим критеријумима најбоље што има
Грчка у овом моменту. Они су бронзом у

Казану и пласманом на Олимпијаду по-
казали да на њих може да се рачуна, али
су и сада током припрема одлично ра-
дили. Оптимисти смо пред Олимпијске
игре, посебно радује како смо позитивно
деловали у неизвесним тренуцима утак-
мица, без обзира да ли је ривал била
Србија или неки други јак тим. Немамо
разлог да се плашимо било кога-истакао
је Теодорис Влахос, селектор Грчке.

Према проценама многих на
турниру у ватерполу на Олимпијади у
Рију, неће бити изразитог фаворита. Од-
личју се могу надати скоро сви тимови –

Србија, Грчка, Црна Гора, Италија, Шпа-
нија, Бразил, Хрватска, Сједињене Аме-
ричке Државе, Мађарска, а можда су
нешто слабији од осталих само тимови
Аустралије, Француске и Јапана. Али и
они гаје своје наде.

-Очекујем од нас да изађемо по-
носно и представимо се у најбољем
светлу. Ово је огроман изазов за нас, али
не идемо тамо као туристи. Сада када
смо се квалификовали желим да ве-
рујемо у себе и дамо свој максимум. Да
ли ће то бити довољно за остваривање
победа не знам, али морамо да пробамо
и пре свега дамо сто посто својих могућ-
ности-рекао нам је Флориан Брузо, се-
лектор репрезентације Француске.
На хуманитарном ватерполо турниру у
Бору учествовало је осам од 12 репре-
зентација које ће се такмичити у Рију: 
Црна Гора, Грчка, Италија, Јапан, Бразил,
Шпанија, Француска и  Србија.

Српски „делфини“ 
импресионирани рудником

На листи одушевљења Бором,
гостопримством на које су наишли у
граду, условима на базену СЦ „Младост“,
смештајем и исхраном у хотелу „Језеро“
на Борском језеру, момци Ватерполо ре-
презентације Србије додали су, како ре-

коше, још један феноменалан доживљај
који су сви они први пут искусили - сила-
зак у борску Јаму. 

Вођа српских „делфина“ Живко
Гоцић био је одушевљен новим и вели-
ким искуством. 

– Свеукупним утисцима морам
да додам и овај који носим из „средишта
земље“. Стварно нисам очекивао да
испод површине земље, на оволикој ду-
бини, постоји један овакав прави живот.
Диван доживљај и морам стварно да ис-
користим прилику да се у име целе ре-
презентације захвалим свим људима који
су учествовали у организацији овог тур-
нира у Бору– рекао је у једном даху
Гоцић.

Председник Ватерполо савеза
Србије Милорад Кривокапић који се са
златним српским „делфинима“  спустио у
јамски „кафић“ каже да је био задивљен
жељом момака и стручног штаба да по-
сете рудник и виде какав је рударски
живот и боравак 420 метара испод по-
вршине земље. 

– Сви су, не само наши момци,
одушевљени Бором и зато бих хтео да,
пре свега, искажем велико задовољство

што смо, ето, били гости и РТБ-а Бор и
што нас је угостио Благоје Спасковски.
Одлуку о томе да се овај турнир игра у
Бору донео сам, у договору са  Спасков-
ским, за пар минута и сада сам сигуран
да је то била исправна одлука – рекао је
Кривокапић.

На једног од најмлађих спрских
„делфина“ Душана Мандића силазак у
Јаму оставио је посебан утисак. 

– Право је задовољство што
сам имао част да посетим овај подземни
„кафић“, али и да укратко сазнам мали
део историје овог великог рудника и упо-
знам људе који овде раде и проводе већи
део дана. Ово је једно богато и лепо ис-
куство и зато ми је баш драго што сам
имао прилику да доживим све то. Бор је
стварно леп град, пријатан, чист и пун зе-
ленила -  казао је Мандић.

Невероватне утиске из рудника,
како је рекао, понео је и Немања Убовић.

– Први пут сам у руднику и не
знам да ли бих икада имао прилику да
дођем на једно овакво место да нисмо
дошли у Бор и на овај турнир. Из овог
града и рудника поћи ћу препун утисака
јер сам стварно одушевљен како су нас
сви угостили, пре свега људи из хотела
„Језеро“. Све време имали смо одличне

услове, импресиониран сам.
Његов „саборац“ Гаврил Суб-

отић, истичући да му је драго што је био
актер „приче из рудника“, поред свих по-
хвала за организацију, град, зеленило,
природу и језеро, у супрелативу је иста-
као и  спортску страну  боравка у Бору. –
Спортски комплекс, односно базен,
стварно је на завидном нивоу, организа-
ција врхунска. Одушевљен сам – пору-
чио је Суботић.

Оно што је млађаним ватерпо-
листима био доживљај из рудника, за ге-
нералног директора РТБ-а Бор Благоја
Спасковског представљало је, како каже,
највећу радост.

– Златни момци Србије, наши
први и прави амбасадори, тренирају
вредно да би освојили злато. Освојиће га
и у Рио де Жанеиру, сигуран сам. Срећан
сам што су посетили рудник и видели
услове у којима рудари РТБ-а долазе до
злата и из камена стварају зелене до-
ларе. Част је и за државу и за град што је
ватерполо турнир са осам најјачих свет-
ских репрезентација одржан управо у
Бору – истакао је Спасковски. 

Д.С. - Г. Т.В.  

  ИЈА НА ДРУГОМ МЕСТУ
    е р п о л о   т у р н и р  „ Б о р  2 0 1 6 “

ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ВСС У СО БОР
Живорад Петровић, председник Општине Бор примио је  де-

легацију Ватерполо савеза Србије(ВСС), коју је предводио Милорад
Кривокапић, председник ВСС. Том приликом поновљено је да ће
Бор, као и многи градови у Србији, добити подршку ВСС за по-
новно оснивање ватерполо клуба и подстицај за развој ватерполо
спорта у овом граду. Председник ВСС Милорад Кривокапић овом
приликом уручио је плакету председнику Општине у знак захвал-
ности за помоћ у организацији великог спортског догађаја, најјачег
ватерполо турнира на свету у овом тренутку.

ШТА ЈЕ БОР ОРГАНИЗОВАО?  -  Ватерполо турнир „Осам
нација“, Финале купа Србије у рукомету , Европско првенство за
јуниоре у кошарци, Репрезентативни кошаркашки турнир јуниора,
Полуфинале „Београдског победника“ у боксу, Балканско првен-
ство у бодибилдингу, Strongman...
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КЊАЖЕВАЦ -  Центар ло-
калне демократије (ЛДА) организо-
вао је у Књажевцу инфо сесију за
младе на којој је било речи о томе
како млади, окупљени у нефор-
малним групама или удружењима,
могу да аплицирају за средства код
канцеларије у Књажевцу. 

Локални фонд за младе
представља фонд који ће бити на
располагању Центру локалне де-
мократије у Књажевцу и циљу под-
ршке локалним иницијативама
неформалних група и асоцијација
младих у општини Књажевац.

Млади окупљени у нефор-
малним групама, или удружењима,
имају на располагању средства Ло-
калног фонда за младе кроз мале
грантове које одобрава Европска

асоцијација за локалну демократију
преко Центра локалне демократије
у Књажевцу. Током инфо сесије
млади су могли да чују како апли-
цирати за та средства, као и које
услове кандидати морају да испу-
њавају.

Поред Књажевца, ове
мале грантове додељиваће још
осам центара локалне демократије
на Балкану. 

Грантови су расписани у
оквиру пројекта Европске асо-
цијације за локалну демократију
Регионална платформа за дијалог
и учешће младих Балкана који реа-
лизује Центар локалне демократије
из Књажевца у партнерству са
осам ЛДА канцеларија на западном
Балкану.                                      Љ.П.

НОВАЦ ИЗ ЕВРОПЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ 
ЛДА организовао  у Књажевцу инфо сесију за младе

НЕГОТИН –  Овдашње породилиште захваљујући Комерцијалној банци
и Фонду Б92 богатије је за два ЦТГ апарата, три рефлектора за преглед па-
цијената, радио нож, лампу за фототерапију, као и за сет инструмената за поро-
ђајну салу и инструмената за царски рез. Ову донацију, вредну 1,6 милиона
динара, гинеколошко-акушерском одељењу неготинске болнице, у оквиру акције
„Заједно за бебе“, уручили су Александер Пикер, председник Извршног одбора
Комерцијалне банке и Веран Матић, председник Управног одбора Фонда Б92.

- Сваки пут кад неко од наших корисника искористи картицу Комер-
цијалне банке, из својих средстава издвајамо средства за обнову породилишта у
Србији. То значи да су и клијенти из Неготина, заједно са својом банком, помогли
набавку ове опреме и допринели борби за будућност свог града и околине. На-
ставићемо ову акцију и даље јер је опрема коју Комерцијална банка набави за

опремање породилишта конкретно улагање у будућност Србије – рекао је, између
осталог Александер Пикер.

Неготин је десети град којем је  захваљући овој акцији уручена неопходна
опрема. Пре њега добила су је породилишта у Шапцу, Књажевцу, Пожаревцу, Кру-
шевцу, Грачаници, Алексинцу, Ваљеву и Чачку, део опреме добило је и породи-
лиште Клиничког центра Србије, а наредна донација ће бити усмерена
породилишту у Кладову.

- Циљ је да се све средине у Србији опскрбе истим квалитетом и не-
опходном количином апарата и уређаја и то не по кључу, по броју беба или ве-
личини града, него да свих 55 породилишта у Србији добије исту квалитетну
опрему и да запослени имају исте услове за рад – истакао је Веран Матић, пред-
седник УО Фонда Б92.

Највећи добитници ове акције, истакли су и Пикер и Матић, су бебе, ро-
дитељи и здравствени радници. До сада је, иначе, за ове намене, прикупљено
47,8 милиона динара.

- Сигурна сам и убеђена да ће ова донација допринети да наши лекари
и наши здравствени радници раде много квалитетније и у много бољим условима,
а на овај начин пружићемо и много бољу здравствену услугу свим породиљама
и њиховим бебама – рекла је др Биљана Параскијевић, в.д. директора Здравстве-
ног центра у Неготину.                                                                                     С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ОПРЕМА ЗА ПОРОДИЛИШТЕ У НЕГОТИНУ
Донација вредна 1,6 милиона динара

ЧУЧУЛАНОВИЋ: ЂАЦИ СУ НАШ ПОНОС
Пријем за најбоље ученике

КЛАДОВО - У репрезентативној вили "Ружа" на Дунавском кеју у
Кладову председник те подунавске општине  Радисав Чучулановић   при-
мио је  најбоље  основце и средњошколце, ученике генерације из пет ос-
могодишњих и две средње школе . Новчане награде добило је  37 ђака ,
седам ученика генерације, 11 освајача признања на Републичким школ-
ским такмичењима као и 19 добитника  Вукове дипломе, али и 11 просве-
тара ментора. У основној школи "Вук Караџић" , као и у две средње школе
ђаци су били марљиви, за  ангажовање нису изостала признања, а епитет
ученика генерације понели су Теодора Јовановић, Биљана Келић и Марко
Скрлатовић.

- Подршка родитеља, наставника и континуиран рад допринели
су да будемо најбољи међу најбољима. Резултат тог ангажовања је да
смо уписали жељене школе и факултете - заједничка је порука ученика
генерације.

Са основцима су били директори школа  и њихови наставници и
професори који су с поносом говорили о успесима својих ученика.

- Свака генерација ученика поседује квалитет, можда је последња
за нијансу боља од претходних,и то је један од параметара који је пресу-
дио да деца добију заслужене награде - говори  Гордана Јовановић ди-
ректорка градске ОШ "Вук Караџић.

Значајне резултате током школовања забележили су и средњо-
школци из Техничке и средње школе "Свети Сава".

- Од 50 матураната већина је уписала жељени факултет, а поло-
вина  је на буџету. То је потврда квалитета 50 генерације Кладовских ма-
тураната  - истакао је  Милош Радоњић, директор СШ "Свети Сава" .

Први пут локална самоуправа наградила је најбоље ђаке и из
сеоских средина, реч је о осмацима који су школовање завршили у насе-
љима Подвршка, Текија, Корбово и Брза Паланка.

- Школарци у нашем крају су нас навикли на  континуитет успеха
и достојно Кладово представљају широм Србије. То нас обавезује да им
се за уложени труд  захвалимо. Ђаци су наш понос и будућност општине
Кладово- истакао је председник општине Радисав Чучулановић .

Ученици генерације уписали су жељене средње школе и факул-
тете и стекли су право на заслужени одмор.  За изузетне резултате током
школовања наградила их је локална самоуправа.                                 М.Р.
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МАЈДАНПЕК, КЛАДОВО -
Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде одобрило је
општини Кладово 802.000 динара за
ревитализацију атарских путева. Реч је
о бесповратним средствима  која ће
бити утрошена за поправку 7500 квад-
рата пољских комуникација у атару
села  Велика Врбица. Како се планира,
атарски путеви биће поравнати, посути
ризлом и тампонирани ,а то ће допри-
нети  да ратари лакше стигну до својих
њива, односно имаће безбеднији и
ефикаснији приступ својим имањима и
квалитетнији транспорт пољопривред-
них производа.

- Учешће Општине је око 1,2
милиона динара и то ће са донацијом
ресорног министарства бити довољно
за завршетак давно започетих радова.
У разговору са министарком Снежаном
Богосављавић Бошковић покренули
смо иницијативу да се у функцију до-
веду све њиве на којима сада расте
коров. Добили смо подршку, а ревита-
лизација атарских путева је први услов
за решавање тог проблема- сматра Ра-
дисав Чучулановић председник оп-
штине Кладово.

Локална самоуправа са ре-
сорним министарством потписала је и
уговор  о финансирању комасације у
општини Кладово  на површини од око
9000  хектара у износу од 2,2 милиона
динара. Реч је о два пројекта.

- Комасација мора да се спро-
веде у катастарским општинама Ве-
лика Врбица, Ртково и Корбово (5500
кекара), али и у Брзопаланачком атару
(3500 хектара). За ту намену из Аграр-
ног фонда из буџета општине Кладово
за 2016. годину определили смо и 1,5
милона динара. Уз подршку државе
посао може бити реализован- уверен је
Чучулановић.

Уз помоћ државе општина
Мајданпек ове ће године значајно ре-
витализовати угрожене атарске путеве
који су највећа оштећења претрпели
током великих временских непогода по-
себно током 2014.године. Ова локална
самоуправа је једна од 61 у Србији са
чијим представницима је средином
прошле недеље Министар пољопри-
вреде и заштите животне средине у
Влади Србије, Снежана Богосављевић
Бошковић потписала уговоре о кориш-
ћењу средстава за уређење пољских
путева и комасације. Укупна вредност
пројеката, чија се реализација очекује
до краја ове године износи 754 ми-
лиона динара, од чега ће Министарство
исплатити више од 348 милиона ди-
нара. 

Општина Мајданпек, према
уговору који је том приликом потписао
њен председник Дејан Вагнер, може да
рачуна на 4,6 милиона динара као
учешће државе у пројектима у тој обла-
сти вредним 10 милиона динара, при

чему ће најмање 40 одсто одобреног
износа, а вероватније недостајућа
средства до укупно потребних, обезбе-
дити општина.

Уређење пољских путева ће
практично, санирати оштећења која су
последица временских неприлика и
омогућиће пољопривредницима и ста-
новницима села лакши приступ има-

њима и требало би да допринесе, како
квалитету њихове производње, тако и
већој безбедности у саобраћају. 

У Србији ће реализацијом
свих ових пројеката, ове године бити
уређено 905 километара пољских пу-
тева и комасирано 12.652 хектара зем-
љишта.

И.Ћ. - М.Р.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА
У Кладову и Мајданпеку уз помоћ државе уређују путеве

БОР - У последње време, борски ватрогасци интервенисали су
више од 30 пута гасећи пожаре на отвореном. Ватрогасци апелују на
мештане околних села и грађане Бора да не пале ватру на отвореном,
за шта су законом прописане и новчане казне. 

- Последњих дана, повећан је број пожара на отвореном про-
стору, високе су температуре а јак ветар погодује стварању тих пожара.
Требало би да мештани околних села и људи у граду поведу рачуна.
Најчешћи су  пожари у селима у околини Бора мада их има и у граду.
Углавном се дешава да гори сува трава и ниско растиње, и срећом
нема већих шумских пожара. Апелујемо на грађанство да не пале ватру
на отовреном простору не само што је законом кажњиво већ је то важно
и због очувања животне средине -  казао је Иван Јанковић, командир
Ватрогасно спасилачке јединице у Бору.

Он истиче да су у последње две недеље, ватрогасци гасили пет
до шест пожара дневно на отвореном простору. Жетвене остатке са
нива, грање, често људи највише уклањају паљењем ватре. 

- Срећом пожари су мањих размера, људи виде на време и јав-
љају нам, тако да интервенишемо брзо, тако да се и пожари брзо са-
нирају. Ми имамо добру опрему, возила су исправна, једино радника
нема довољно, што је проблем уназад неколико година – додаје Јан-
ковић.

Јанковић је казао и да је у априлу због паљења ватре на отво-
реном новчано кажењено десетак особа.                                           Д.К.

Ватрогасци интервенисали више од 30 пута

УЧЕСТАЛИ ПОЖАРИ У ОКОЛИНИ БОРА

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ И ОПШТИНА БЕ-
ЛОГРАДЧИК ИЗ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ И ОВЕ ГОДИНЕ
ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДИНСТВЕНУ ПРЕКОГРАНИЧНУ МАНИ-
ФЕСТАЦИЈУ “САБОР НА КАДИБОГАЗУ”. САБОР КОЈИ
СЕ ВЕЋ 16 ГОДИНА ОДРЖАВА НА ГРАНИЧНОЈ ЛИ-
НИЈИ ИЗМЕЂУ ДВЕ ДРЖАВЕ КОД СРПСКОГ СЕЛА
НОВО КОРИТО У КЊАЖЕВАЧКОЈ ОПШТИНИ. ОВЕ ГО-
ДИНЕ  ОСИМ 16-ТРОГОДИШЊИЦЕ САБОРА, ОБЕЛЕ-
ЖАВА СЕ И 91 ГОДИНА ОД УСТАНОВЉЕЊА,
ОДНОСНО ОДРЖАВАЊА ПРВОГ САБОРА, ДАЛЕКЕ
1925 ГОДИНЕ

САБОР ЋЕ БИТИ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ :

22. ЈУЛА  У ПЕТАК ОД 12.00 ДО 22.00 ЧАСА
23. ЈУЛА У СУБОТУ ОД  9.00 ДО 22.00 ЧАСА 
24. ЈУЛА У НЕДЕЉУ ОД 8.00 ДО 22.00 ЧАСА

ОВОГОДИШЊЕ ПОСЕТИОЦЕ ЈУБИЛАРНОГ СА-
БОРА НА КАДИБОГАЗУ, ОЧЕКУЈЕ БОГАТ КУЛТУРНО
УМЕТНИЧКИ И СПОРТСКИ  ПРОГРАМ, НАСТУП ТРУ-
БАЧКИХ ОРКЕСТАРА И ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА ИЗ
СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ, ПРОДАЈНЕ ИЗЛОЖБЕ И НЕ-
ИЗБЕЖНА УГОСТИТЕЉКА ПОНУДА

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ  МО-
ЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОДБОРУ СА-
БОРА НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА (019) 731-379 У ВРЕМЕНУ
ОД 9.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

15.07. 2016 године, у Књажевцу

Организациони одбор Сабора на Кадибогазу

О  Г  Л  А  С
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БОР - У центру Бора у
улици Николе Пашића, срећом
је избегнута трагедија када је
дрво пало на аутомобил у по-
крету и то баш на пешачком
прелазу. На сву срећу у том
тренутку никога од пролазника
није било у околини, и нико
није повређен.

- Возио сам ауто и баш
код пешачког прелаза одјед-
ном је пало дрво на аутомо-
бил. Позвао сам полицију.
Видео сам да је браник улуб-
љен а видећемо шта је још
оштећено на аутомобилу  –
прича Радован Бељанин, још
увек у шоку од ситуације у којој

се нашао.
Радован је у тренутку

када се дрво, тешко око 50 ки-
лограма, одвалило и пало на
аутомобил налазио сам у во-
зилу, и како каже добро је што
тада   није возио и своје двоје
малолетне деце. 

Срећом избегнута је
трагедија, и гране нису раз-
биле  шофершајбну, јер би у
том случају  возач  вероватно
прошао са озбиљнијим повре-
дама.

На лице места стигла је
полиција и екипа из ЈКП “3.ок-
тобра”.

Д.К.

ДРВО ПАЛО НА АУТОМОБИЛ У ПОКРЕТУ
Нема повређених

НЕГОТИН – Младост и таленат красили су овогодишњи, трећи
по реду, летњи гимнастички камп у организацији ГК “Хајдук Вељко”.
Под будним оком Ане Ранђеловић, идејног творца овог младог, али
све трофејнијег клуба, као и њених сарадника, групе тренера, де-
војчице узраста од шест до 15 година, током десет дана трајања овог
кампа показале су сву раскошност свог талента и решеност да у овом
спорту пруже свој максимум.

- Група тренера је интензивно радила са децом на развоју њи-
хових моторичких способности кроз разнолике тренинге у виду поли-
гона, станица, тренинга снаге на отвореној теретани Кока-Коле,
трамболина тренинг, пешачења до оближњих излетишта Буково и
Бадњево, али и тестирања и такмичења, на различитим локацијама
у граду, на отвореним травнатим површинама и на градском базену –
каже Ана Ранђеловић.

Овогодишњи камп красили су, пре свега, дечији осмеси,
којима су талентоване гимнастичарке, несебично решавале све иза-
зове, било да су на отвореном вежбале захтевне кореографије, те-
стирале своју снагу, пливале, показивале своју гипкост и елеганцију
покрета на сваком кораку... 

- Ове године смо организовали и креативне спортско-умет-
ничке радионице, а печат Кампу дала су и финална тестирања и так-
мичења – истиче Ана Ранђеловић, професор спорта и тренер.

Учеснице кампа су тако у оквиру радионица које су, поред
Ранђеловићеве, водиле учитељица Данијела Николић и професор му-
зике Ружица Рајковић имале прилику да покажу колико познају себе
и своје способности, колико познају и воле гимнастику, као и да науче
о ритму и такту као основном сегменту у овом спорту. Оно што је
најбитније, младе неготинске гимнастичарке, предвођене својим тре-
нерима, на прави начин су започеле свој летњи распуст радећи и тре-
нирајући оно што воле – гимнастику, у којој ће, нема сумње, показати
колико су доминантне у региону. Награде за њихове више него за-
видне резултате, верујемо, неће изостати ни у наредној сезони.  С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ЛЕТЊИ ГИМНАСТИЧКИ КАМП
У организацији неготинског ГК “Хајдук Вељко“ 

КЛАДОВО- Град на Дунаву домаћин је учесницима
кошаркашке академије у којој  два пута дневно тренира 70
перспективних играча највише их је  из Русије,али и из Фран-
цуске, Македоније, Румуније, Белорусије, Украјине и Србије.
Они знање усавршавају под надзором  магистра Саше Гр-
ујића  тренера Локомотиве  из Кубања, а  однедавно и првог
помоћника Сергеја Базаревича, селектора репрезентације
Русије. У 10. издању кошаркашке радионице у Кладову тре-
нинзи су два пута дневно ,а тема јубиларне академије је ин-
дивидуално усавршавање.

- Проиритети су усавршавање технике дриблинга и
додавања,побољшање шута и игре у одбрани, али доста
пажње посвећујемо физичкој припреми и  осталим елемен-
тима игре. Програм се реализује два пута дневно на шест
станица, са много понављања јер је то предуслов да млади
играчи напредују. Тренажни процес се успешно реализује у

СЦ " Језеро", јер се активности спроводе по плану - говори
Саша Грујић који је у далеку Русију стигао из родног Власо-
тинца.

Да Руси ништа не препуштају случају потврђује пода-
так да рад у кампу надограђује и Сергеј Биков актуелни ре-
презентативац Русије који размишља о тренерској каријери.

- Ово је прави модел за усавршавање младих и пер-
спективних играча. То је вероватно и темељ свих успеха
српских кошаркашких селекција. Поносан сам што сам део
приче коју је покренуо Саша Грујић-нагласио је Биков.     М.Р.

СЕРГЕЈ БИКОВ ПРЕНОСИ ЗНАЊЕ

У академији у Кладову усавршавају се кошаркаши из Русије


