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МАЈДАНПЕК - Августовска
седница Општинског већа у Мајдан-
пеку протекла је у знаку размат-
рања захтева за доделу додатних и
потребних средстава за организа-
цију одређених манифестација које
се одржавају на подручју општине
Мајданпек, али и припрема за обе-
лежавање 12.септембра, Дана оп-
штине Мајданпек. Сагледавани су и
први резултати Конкурса за реали-
зацију Програма мера инвестиција
у физичка средства пољопривред-
них газдинстава који је у току до
краја октобра. 

Све већи број захтева за
доделу додатних средстава за реа-
лизацију одређених манифестација
које се овог лета одржавају на под-
ручју општине Мајданпек упућује на
закључак да би у расподели пред-
виђених буџетских средстава тре-
бало усвојити јасне критеријуме и
начине по којима би се једино сред-
ства могла опредељивати. Везано
за обележавање Дана општине, Оп-
штинско веће је преузело обавезе
организационог одбора и с тим у
вези најавило заседања сваке
среде, како се ништа не би препу-
стило случају. Како се чуло, поред
свечане седнице СО и традицио-
налних манифестација и ове ће го-
дине бити организован и концерт за
све грађане. Општина, у оквиру
Програма мере подршке за спрово-

ђење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2016.
години, на основу  расписаног Кон-
курса за реализацију Програма
мера инвестиције у физичка сред-
ства пољопривредних газдинстава
(за набавку квалитетних приплод-
них јуница млечних раса или симен-
талског говечета, набавку квалите-
тних говеда,оваца, коза и свиња
товних раса, затим, набавку нових
пчелињих друштава, набавку опр-
еме за пчеларство, као и набавку
нове опреме, али и за набавку по-

ловне опреме не старије од пет го-
дина од овлашћених продаваца),
према првом пресеку о којем се го-
ворило овом приликом, подржала је
14 захтева и одобрила 540 хиљада
динара као подстицаје. 

Како је конкурс отворен још
пуна два месеца, односно до утр-
ошка предвиђених средстава од чак
7,5 милиона динара, а у међувре-
мену ће бити урађена још два пре-
сека, сигурно је да ће у пољопри-
вреду, на име подстицаја по овом
основу бити уложено знатно више

него прошле године, када је било и
мање захтева и одобрено укупно
460 хиљада динара. 

Износ подстицаја по корис-
нику је до 30 одсто од економске
вредности за набавку максимално
три грла говеда и повраћај сред-
става је максимално 80.000 динара
по грлу, док је за набавку ситне
стоке максималан износ  8.000 ди-
нара, а максималан број грла је 10
оваца, пет коза и 10 свиња.

За пчеларе подстицај је до
половине укупне набавне вредно-
сти без ПДВ-а, а максимално 50.000
динара. За набављену нову опрему
одобрава се највише до 50 одсто,
односно, максимално  100.000 ди-
нара,  док је за половну опрему мак-
сималан износ 50.000 динара.

Да подсетимо, право под-
ношења захтева имају регистро-
вана пољопривредна газдинстава у
складу са Законом о пољопривреди
и руралном развоју која испуњавају
опште и специфичне критеријуме, а
средства ће бити додељена само за
један захтев за предвиђене мере
Конкурсом. Прописани образац за-
хтева може да се преузме у канце-
ларијама Фондације за локални еко-
номски развој општине, у Мајдан-
пеку и Доњем Милановцу којој се
подносе и захтеви, уз пратећу доку-
ментацију, а рок је до краја октобра.                                       

И.Ћ.

ВЕЋИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
Одржана седница Општинског већа

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац и Швајцарска агенција за развој
формирале су заједнички риволвинг фонд у склопу пројекта “Развој приватног
сектора у јужној Србији” који реализује Агенција за развој Пчињексог округа
“VEEDA”. Фонд у првој години располаже сумом од 15 милиона динара и за-
мисао је да се тај новац дели пољопривредницима у виду позајмица за уна-
пређење воћарске и повртарске производње. 

Недавно је истекао рок за конкурисање и према извештају комисије
за оцењивање пристиглих захтева, за новчане позајмице конкурисао је укупно
101 пољопривредник. Комисија је прегледала све захтеве и бодовала их, па
је донета одлука да појединачне позајмице у износу од 200 до 600.000 динара
добију укупно 42 пољопривредна произвођача. Листа корисника новчаних по-
зајмица за унапређење пољопривредне производње објављена је на сајту
Агенције за развој општине Књажевац.                                                      Љ.П.

ПОЗАЈМИЦЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 

Фонд у првој години располаже сумом од 15 милиона динара

МАЈДАНПЕК - Комисија за кадровска питања, ос-
ликовања и друга јавна признања СО Мајданпек упутила
је позив правним и физичким лицима, колективима и
појединцима за предлагање кандидата за доделу награда,
похвала и јавних признања поводом 12.септембра, Дана
општине Мајданпек. Образложене предлоге треба доста-
вити Комисији најкасније до 3.септембра, јер ће ова при-
знања овогодишњим добитницима бити уручена на
свечаној седници Скупштине општине Мајданпек, 12.сеп-
тембра.

И.Ћ.

РОК ЈЕ 3.СЕПТЕМБАР

Прикупљају  се предлози за добитнике септембарских признања
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БОР - Овогодишњи Међу-
народни омладински радно-истра-
живачки еколошки камп (МОРИЕК)
који се одржава у Брестовачкој
бањи надомак Бора, окупио је
младе из шест земаља: Француске,
Шпаније, Грчке, Русије, Јапана и
Србије.

– Друштво младих истра-
живача Бор и ове године у сарадњи
са младим истраживачима из
Србије и волонтерима, традицио-
нално организује МОРИЕК у Бре-
стовачкој бањи и нама је част и
задовољство што имамо прилику да
угостимо младе из шест земаља.
Камп је подељен у две области :
еколошки и археолошки. Има за
циљ подстицање младих из земље
и иностранства на волонтерски рад,
и изградњу мира кроз јачање међу-
народних пријатељстава, као и по-
дизање свести о значају екологије и
промоцију руралног и еколошког ту-
ризма. Камп је подржало Мини-
старство омладине и спорта – казао
је Данијел Еминов, координатор

кампа.
Поводом обележавања Ме-

ђународног дана младих, организо-
ван је и пријем младих у Општини
Бор.

- Бољи положај младих мо-
гуће је остварити кроз интеракцију,
дружење, да се на тај начин анга-
жује што већи број омладине а да
путем остварених резултата поста-

вимо  веће циљеве и приоритете
које би реализовали у скоријој бу-
дућности. У сарадњи са борском
Канцеларијом за младе и другим
омладинским организацијама, орга-
низоваћемо радионице, имамо од-
личну сарадњу и са овдашњом
Полицијском управом, основним и
средњим школама, тако да зајед-
ничким радом можемо да очекујемо
и неке боље резултате у што кра-
ћем периоду – рекао је Марко Нико-
ловски, члан Општинског већа
задужен за спорт и омладину.

Срећко Здравковић, коор-
динатор Канцеларије за младе на-
гласио је да је важно да се што већи
број младих укључи у креирање ло-
калног акционог плана младих.

- До краја године биће реа-
лизован локални акциони план за
младе, а надам се да ћемо већ до
тада припремити и нови план. Ако
желимо да младима буде боље мо-
рамо да радимо боље и више –
казао је Здравковић.

Д.К.

МОРИЕК ОКУПИО МЛАДЕ ИЗ ШЕСТ ЗЕМАЉА
Међународни омладински радно-истраживачки еколошки камп траје до недеље

КЛАДОВО - Ученике основне музичке школе "Константин
Бабић ", који су на Републичким такмичењима освојили награде и по-
хвале примио је председник општине Кладово Радисав Чучулановић
са сарадницима. Млади Кладовљани  поново су потврдили раскошан
таленат  јер су у наш град донели више од 60  награда иако је конку-
ренција је била јака на домаћим и интернационалним такмичењима.
Школи, која успешно  ради  од 1969 године, не мањка интересовања
деце и родитеља за музичко образовање. За све напорне вежбе, са-
тисфакција су безбројна признања и то је препознала локална само-
управа.

- Преданим ангажовањем уз подршку ваших наставника  дали
сте велики допринос афирмацији школе и општине Кладово. Ваши ре-
зултати  превазишли су границе  локалне средине и због тога смо на
вас поносни. Уверен сам да само радом можете остварити све ци-
љеве који су пред вама, а на том путу имаћете нашу максималну под-
ршку - казао је Радисав Чучулановић председник општине Кладово.

Основну музичку школу " Константин Бабић " похађа 170 уче-
ника на одсецима клавир, хармоника, гитара,  виолина и труба. Са
њима ради 13 наставника. Поред матичне школе, настава се одржава
и у издвојеном одељењу у Брзој Паланци.

- Признање локалне самоуправе подршка  је школи, настав-
ницима и ученицима и мотив за даљи рад, додала је директорка Да-
нијела Пражић.

М.Р.

ЧУЧУЛАНОВИЋ: ВАШИ РЕЗУЛТАТИ СУ ЗА ПОНОС
Пријем за ученике ОМШ "Константин Бабић"

КЊАЖЕВАЦ - Европска унија и Влада Швајцарске ће преко
развојног програма Европски ПРОГРЕС обезбедити средства у висини
од више од два и по милиона евра за нове пројекте који за крајњи циљ
имају бољи живот становника и становница 34 општине на југоистоку
и југозападу Србије, одлучено је на другом Годишњем састанку Управ-
ног одбора Европског ПРОГРЕСа у Врању. 

Одобрена подршка између осталог подразумева финанси-
рање 14 локалних инфраструктурних пројеката вредности 1.5 ми-
лиона евра и 17 микро и малих предузећа од 253.880 евра. Европски
ПРОГРЕС ће такође кроз набавку опреме у вредности од 183.307 евра
подржати 22 младих људи да почну свој бизнис.
На састанку су подржани и предлози активности за спровођење мера
из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном
нивоу за које је опредељено 150.000 евра. 

Такође, чланови Управног одбора су се сагласили са предло-
гом пројекта пружања подршке локалним самоуправама у примени
електронског система за издавање грађевинских дозвола, вредног
71.000 евра, који ће Европски ПРОГРЕС да реализује у партнерству
са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД). 

Одобрени су и критеријуми јавног позива за спровођење про-
грама стручног усавршавања у локалним самоуправама. Обе ини-
цијативе за циљ имају да побољшају конкурентност општина
обухваћених Програмом.

Програмом Европски ПРОГРЕС обухваћена је и општина Кња-
жевац.      

Љ.П.

З А  Н О В Е  П РО Ј Е К Т Е  В И Ш Е  

ОД  Д ВА  М И Л И О Н А  Е В РА

Програмом Европски ПРОГРЕС обухваћена  и општина Књажевац
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НЕГОТИН - Компанија
“Текијанка” као друштвено одго-
ворна фирма већ годинама је
иницијатор, покретач и реализа-
тор бројних хуманитарних ак-
ција. Овај колектив је међу
првима, у свакој невољи, при-
скакао у помоћ не само мешта-
нима општина Кладово и Не-
готин, већ и широм Србије. У ок-
виру акције помоћи здравстве-
ним установама на подручју
Неготинске и Тимочке Крајине,
стоматолошкој служби Дома зд-
равља у Неготину „Текијанка“ је
донирала стоматолошку сто-
лицу, вредну око 3.000 евра и
клима уређај.

- Прошле године смо за-
почели акцију донације посте-
љина болницама, али смо
видели да је Неготину потреб-
нија стоматолошка столица.
Овом донацијом смо покушали
да помогнемо људима који раде
овде, да олакшамо рад стомато-
лога на овом одељењу. Колико
је то значајна донација никада
не причамо. Причамо о осећају
да је лепо да се помогне другим
људима, не само да им олак-
шамо рад него једноставно да
улепшамо живот пацијената. У

овом тренутку је то један леп де-
чији осмех и то је за нас јако зна-
чајно - каже Данијела Царано-
вић, ПР менаџер компаније “Те-
кијанка”.

Ово трговинско пред-
узеће је акцију помоћи здрав-
ственим установама започело
прошле године, па су тако
Здравственим центрима у Бору
и Кладову уручили по 100 ком-
плета постељине, а ускоро ће
исти пакет добити и здрав-
ствена установа у Мајданпеку.

Стоматолошку столицу добило
је дечије одељење неготинског
Дома здравља, а климу оде-
љење оралне хирургије. Дона-
цију је Дома здравља у Него-
тину примила др Душица Јоси-
фовић, в.д. директорка.

-Компанија “Текијанка” је
препознала наш проблем, који
је заиста велики, јер педесет го-
дина како стоматологија постоји
на овим просторима, нико није
улагао у њу. Овом приликом
могу да кажем да ће служба сто-

матологије почети да се об-
навља овом донацијом “Те-
кијанке” јер је ова стоматолошка
машина намењена дечијем оде-
љењу и наши најмлађи па-
цијенти имаће задовољство да
се лече са адекватном опремом
коју заслужују – истакла је др
Јосифовић.                        С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

У В Е К  П Р В И  Г Д Е  Ј Е  П О Т Р Е Б Н О
“Текијанка” донирала стоматолошку столицу и климу неготинској стоматологији

ОТВАРА СЕ ОРТОПЕДСКА ОРДИНАЦИЈА
КЛАДОВО - Сагледавање могућности за отварање специјалистичке

ортопедске ординације у Кладову била је тема разговора председника оп-
штине Радисава Чучулановића и др Срђана Живановића ортопедског хирурга
и трауматолога субспецијалисте за раме и лакат, који осам година живи и
ради у Краљевини Данској. 

То ће знатно допринети квалитетнијим условима  у примарној здрав-
ственој заштити за пацијенте којима се здравствени проблеми манифестују
у пределу рамена и лакта.

- Намера је побољшање  здравствене културе и здравствене делат-
ности у општини Кладово. Идеју смо иницирали током боравка председника
општине Кладово у Данско ј-казао је др Живановић.

Радисав Чучулановић председник општине Кладово казао је да от-
варање специјалистичке ординације има за циљ  унапређење здравствене
заштите.

- Кладово нема специјалисту ортопеда и ми те услуге добијама са
стране. Пратећи савремене трендове лечења у тој области желимо да отва-
рањем специјалистичке ортопедске ординације поспешимо укупан систем
здравствене заштите у нашем крају-изјавио је Радисав Чучулановић пред-
седник општине Кладово. М.Р.

Иницијатива за унапређење здравственее заштите Кладовљана



5ДОГАЂАЈИБРОЈ 205

КЛАДОВО - На 33. Злат-
ној бућки Ђердапа на Ђердап-
ском језеру код Текије, аласи су
на мерење донели девет сомова
укупне тежине 25,6 килогра-ма.
Улов је скромнији од очекиваног
јер су првог такмичарског дана
јаки удари ветра приморали
аласе да остану на обали тако да
су уместо 12 сати на води про-
вели упола мање времена. Ти-
тулу најбољег пара понели су
Текијанци Петар Јоновић и Миле
Петровић јер су уловили   8,5 ки-
лограма  рибе колико су тежила
три сома. Они су били најбољи
на спортско -риболовној и тури-
стичкој манифестацији на којој се
лупањем по површини воде
дрвеном  бућком , сомови из Ду-
нава,  маме на удицу.

- Временски услови нису
били савезник учесника тради-
ционалне манифестације, али
смо ипак надмудрили три сома
чија је укупна тежина 8,5 кило-
грама била довољна да поне-
семо епитет победника на
незваничном Светском првен-
ству у улову рибе уз помоћ бућке
прастаре дрвене направе. Кори-
стили смо стандардни мамац и
надмудрли смо бркатог цара Ду-
навских дубина- казао је Петар
Јоновић.

На овогодишњој сомо-
вијади  од потопљеног острва
Ада Кале до Хајдучке воденице
у 17 чамаца надметала су се 34

риболоваца којима је бућкање
страст. 

Друго место су освојили
Бранислав Станковић из Шапца
и Душко Ракић из Кањиже јер су
уловили 6,4 килограма сомо-
вине, док су Новица Адамовић из
Зајечара и Јовица Радић из Те-
кије на мерење донели 5,5 кило-
грама рибе.

- На сомовијади је по-
ново пресудило искуство. Задо-
вољни смо уловом јер смо
уловили  три сома  тежине 6,4 ки-
лограма. Имали смо и три рибе
испод стандарда тако да је уку-
пан улов могао бити и берићет-
нији- није крио задовољство
Шапчанин  Бранислав Станко-
вић. 

Трећепласирана комби-
нација из Зајечара и Текије уло-
вила је сома капиталца  дужине
105 центиметара тежине 5,5 ки-
лограма, како кажу била су још
три - четиру удара, риба се ипак
није дала, али то није умањило
задовољство Новице Адамовића
и Јовице Радића. Иако је тради-
ционални фестивал рибе у на-
сељу смештеном на обалама
Ђердапског језера окупио врхун-
ске мајсторе , са воде се без
рибе вратило  11 посада. То није
обесхрабрило организаторе .

- Штета је што нам ветар
није дозволио излазак на воду
првог такмичарског дана, али то
није пореметило регуларност ма-
нифестације. То потврђује и по-

датак да су гости били успешнији
од локалних аласа- објашњава
Миодраг Петровић председник
такмичарске комисије.

Текијанци нису дали да
се 33. године дуга традиција бућ-
кања на Дунаву прекине. Јовица
Војимировић који шнајдерским
центиметром 31 годину мери ду-
жину сомова нада се да ће се
млади активније укључити у ор-
ганизацију традиционалне при-
редбе.

- Текија је српска Бока ко-
торска и то мора да остане . Када
нам је било најтеже нисмо се
предавали настављамо даље-
поручио је популарни Јоца Кр-
офна.

Иако временски услови
нису били наклоњени аласима,
манифестација је протекла без
већих проблема.

- Било је мањих про-
блема али смо се издигли  изнад
њих. Временски услови нису
били наклоњени аласима, али
нису пореметили пратеће мани-
фестације од избора најлепше
окућнице до кувања рибље
чорбе- сумирао је утиске Петар
Грекуловић председник органи-
зационог одбора сомовијаде на
Дунаву.

Такмичарски део тради-
ционалне манифестације за-
вршен је наступом КУД "Коча
Анђелковић " из Кочиног Села
код Јагодине.                          М.Р.

НАЈБОЉИ ПАР ИЗ ТЕКИЈЕ
На 33. Златној  бућки  Ђердапа

ЗАЈЕЧАР - Завршена је
50. јубиларна зајечарска Гита-
ријада, а победници по одлуци
жирија су бенд “Хаџи продане
душе” из Ужица.

Овај alter-garage рок че-
тверац из Ужица за себе кажу
да су продали душу ђаволу, а
на сцени се издвајају као један
од оригиналнијих млађих са-
става на регионалној сцени.
Рок састав “Хаџи продане
душе” основан је 2009. године.
До сада су свирали широм
Србије, између осталог и на
београдском Beer Fest-u 2011.
године. Својим наступом на
Гитаријади осим на публику,
оставили су снажан утисак и
на стручни жири који је једно-
гласно одлучио да управо они
буду најбољи демо бенд јуби-
ларне Гитаријаде.

Жири 50. Гитаријаде ко-
ји је донео одлуку је био једно-

гласан и радио је у саставу:
Јадранка Јанковић, ПР и рок
новинар, Милан Дујмовић, про-
фесор гитаре и композитор,
Станоје Јовановић, професор
клавира и директор музичке
школе “Стеван Мокрањац” у
Зајечару, Гале, Кербер и Му-
мин, Love Hunters.

Специјалну награду по
гласовима публике, освојио је
бањалучки бенд ЛСД.

Дванаест демо бендова
који су се такмичили у полуфи-
налу и финалу Гитаријаде, пла-
сирали су се на овај фестивал
победама на Мини Гитарија-
дама које су одржане у Ужицу,
Сремској Митровици, Косовској
Митровици, Чачку, Ваљеву и
Зр- ењанину, одлуком жирија и
победом на неком од партнер-
ских фестивала у региону.

Осим такмичарских, за-
јечарска публика громогласно

је поздрављала и бендове који
су наступили у ревијалном
делу 50. Гитаријаде: Uriah He-
ep, Кербер, Love Hunters, Бје-
сови, Eyesburn, Рибља чорба,
Златни прсти, Тешка индустр-
ија, Ритам нереда, Ortodox Celts
и Van Gogh и прошлогодишњи

победници Гитаријаде, Szletх из
Ријеке.

Громогласним аплаузом
посетиоци Гитаријаде поздра-
вили су и све волонтере фести-
вала који из године у годину дају
велики допринос реализацији
манифестације .

ХАЏИ ПРОДАНЕ ДУШЕ ПОБЕДНИЦИ  ГИТАРИЈАДЕ У ЗАЈЕЧАРУ
Саопштење за јавност

Победници публике - “LSD” из Бањалуке
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’ БОР - ’Програмом подршке
одрживог развоја туризма у општини
Бор а у складу са Националном стра-
тегијом развоја туризма Републике
Србије треба настојати да се створи
шири основ за предузимање конкрет-
них мера ради развоја ове гране при-
вреде, као недовољно искоришћеног
ресурса одрживог развоја. Позитивни
аспекти утицаја туризма, на укупан при-
вредни и друштвени амбијент, огледају
се у повећању девизног прилива, по-
већању домаћег туристичког промета
као и у расту запослености’’, зацртано
је у стратегији, чији је туризам саставни
део и чак приоритет.

''Практично, процес стратеш-
ког планирања је изнад свега динами-
чан процес и финални документи се
посматрају као динамични односно
променљиви алати. Фаза имплемента-
ције Стратегије одрживог развоја ло-
калне заједнице је базирана на комби-
нацији акционог плана, организационе
структуре и укључивању заинтересова-
них актера. Процес стратегије одржи-
вог развоја локалне заједнице је инко-
рпориран и користи постојећу структуру
у локалној администрацији. Главни део
организационе структуре је Координа-
циони тим који укључује разна оде-
љења у оквиру администрације тако да
може да координира целокупним си-
стемом управљања и праћења.''

''Као гаранција оваквог актив-
ног приступа, целокупан процес плани-
рања  треба да буде одређен као
десетогошњи циклус: анализе – плани-
рања – програмирања – имплемента-
ције – реализације – праћења –
про-цене – и поновне анализе, итд.
комплетно преиспитан сваких 10 го-
дина. Након 10 година би требало раз
вијати нову Стратегију одрживог раз-
воја локалне заједнице. Процес је ком-
плетно приказан на следећем дија-
граму:'' 

''Координациони тим је одго-
воран за интеграцију Стратешког доку-
мента и Локалног акционог плана,
првенствено у три правца:

- Директно повезивање Ак-
ционог плана са израдом и актима оп-
штинског/градског буџета. За сваку
активност у оквиру Акционог плана мо-

рају се обезбедити финансијска сред-
ства или, бар, извори финансирања;

- Директно повезивање са
свим оперативним плановима и оде-
љењима. Стратешки документ и Ло-
кални акциони план морају у
потпуности бити интегрисани са свако-
дневним радним процедурама. Систем
управљања треба прецизно да иденти-
фикује носиоце одговорне за импле-
ментацију појединих активности  и да
пружи прецизно дефинисана овлаш-
ћења и одговорности свих начелника
одељења - управа за спровођење тог
интегрисаног процеса у разумном вре-
менском року (до усвајања наредног
градског буџета);

- Интеграцију Акционог плана
и Стратешког документа са плановима,
пројектима и активностима свих јавних
и приватних институција које су
укључене као главни носиоци импле-
ментације Акционог плана, почевши од
различитих институција и органа јавне

управе, јавног комуналног предузећа,
итд. Велики број свакодневних управ-
љачких активности се одвија у области
урбанистичког система и територијалне
поделе, а под ингеренцијом различитих
институција и органа. Њихова потпуна
укљученост у имплементацију детаљ-
ног Локалног акционог плана је од ви-

талног значаја за одрживост и развој.''
ТУРИЗАМ

''Туристичка привреда у оп-
штини Бор представља значајан пра-
вац развоја и пут за излазак из стања
моноструктурне привреде. Полазећи
од природних ресурса и туристичко уго-
ститељских објеката и капацитета, ту-
ризам треба да постане једна од
водећих грана привреде уз активно ан-
гажовање локалне самоуправе на
обезбеђењу услова и повољног ам-
бијента за даљи развој и изградњу.''

''Општина Бор (са бањама,
језером и планинама) обухвата планин-
ске секторе Црни врх и Стол, Борско
језеро, Брестовачку бању, Дубашницу,
спелеолошке објекте (Лазарева пе-
ћина, Верњикица, Водена, Мандина и
Хајдучица, које се једним именом нази-
вају Злотска пећина), туристичко
место-општински центар Бор са аеро-
дромом и другим насељима, објектима
и природним и културним вредно-
стима.'' 

''Главни туристички мотиви
реона везани су за Брестовачку Бању,
Борско језеро и туристички центар
"Јелен" на Црном врху који ће се раз-
вијати као специјализован комплекс ту-
ристичких активности, уз услов даљег
развоја и интегрисања туристичке по-
нуде са Бором.'' 

''Брестовачка Бања са потен-
цијалима за стационарни бањски тури-
зам и излетнички туризам на мотивима
лечења, рекреације, природних вред-
ности и културне баштине (са ресур-
сима и вредностима које треба
организованије и интензивније валори-
зовати) комплетираће се изградњом
балнеолошких, рекреативних и смеш-
тајних садржаја сходно капацитету ре-
сурса и простора.'' 

''Борско језеро са потен-
цијалима за стационарни, одморишни,
дечји/омладински и спортски туризам и
излетнички туризам на мотивима рек-
реације, спорта и природних вредности
(са уређеном обалом, спортско-рекреа-
тивним садржајима на води и сувом, ту-
ристичким смештајем са пратећим
садржајима) комплетираће садржаје
понуде, уз услов да се у коришћењу
вода језера приоритет да туризму, од-
носно изнађе компромис у коришћењу
вода за технолошке потребе РТБ
"Бор".''

''Туристички центар на Црном
врху комплетираће се реализацијом
ексклузивног туристичког смештаја,

спортског блока, алпског и нордијског
скијалишта.''

''Бор са градском туристичком
понудом (Музеј рударства и металур-
гије, панорамско разгледање површин-
ског копа Бор, спортско рекреативне
активности на теренима и базенима
спортског центра Бор, ваздухопловна
такмичења, картинг и мототрке на
писти аеродрома Бор и др.) и туристич-
ком понудом окружења представља
значајан сегмент туристичке понуде ре-
гије.''

''Бор ће у свом непосредном
окружењу интегрисати бројне тури-
стичке ресурсе и вредности организо-
ване у оквиру излетничке еко-понуде
кањона Лазареве реке и Злотских
пећина (уређене за посете су Лазарева
пећина и Верњикица), понуде ловишта
Дубашнице, Кучајских шума и др., пла-
нинарске-алпинистичке-скијашке по-
нуде Стола, као и понуде сеоског
туризма (насеља Злот, Горњане, Лука,
Бучје, Метовница и Шарбановац). У
Горњану се планира изградња еко
села, а у окружењу Злота на Дубаш-
ници еко-етно бачија.''

''Услов развоја туристичке по-
нуде је реализација садржаја понуде у
простору, комплетирање комуналне
опреме и јавних садржаја, изградња
смештајних капацитета, интегрисање
туризма и комплементарних активно-
сти, као и остваривање квалитетнијег
саобраћајног повезивања са транзит-
ним туристичким коридором аутопута
Е-75 (петља "Марковац" и планирана
деоница М-4). Треба сачувати и обно-
вити постојећу трасу црновршке пруге
као пешачко-бициклистичку стазу за ту-
ристичко коришћење, а потенцијално и
обнову пруге за повезивање Бора са
туристичким простором Борског језера
и Црног врха.''

''Програмом подршке одржи-
вог развоја туризма у општини Бор а у
складу са Националном стратегијом
развоја туризма Републике Србије
треба настојати да се створи шири
основ за предузимање конкретних
мера ради развоја ове гране привреде,
као недовољно искоришћеног ресурса
одрживог развоја. Позитивни аспекти
утицаја туризма, на укупан привредни
и друштвени амбијент, огледају се у по-
већању девизног прилива, повећању
домаћег туристичког промета као и у
расту запослености.''

''Обзиром на то, да је савре-
мени развој туризма заснован на ква-
литету простора и ресурса, неопходно
је да ова грана привреде, као свој прио-
ритетни задатак, обухвати управо за-
штиту, унапређење и рационално
коришћење простора и ресурса.''

''У циљу постизања одрживог
развоја туризма, потребна је сарадња
свих нивоа, од локалног до национал-
ног као и склад у спровођењу принципа
одрживог развоја, што, између осталог
подразумева истицање предности ло-
калног и географског порекла.''           

Редакција ''Тимочких''
Извор:''Стратегија локалног

одрживог развоја општине Бор: 2011 –
2021. година''

Пројекат “Борски бисери ту-

ризма у тимочкој нисци” суфинансира

се средствима из буџета Оптине Бор

- “Ставови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не изражавају

ставове органа који је доделио сред-

ства”

ОД СТРАТЕГИЈЕ, ДО СТРАТЕГИЈЕ
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(3)
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МЛАДИЋ ПАО СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА

Бежећи од полиције, петнаестогодишњак покушавао да се
преко тераса спусти до подножја зграде

БОР - Петнаестогодишњи М.С. из Бора који је покушавао да сиђе са
петог спрата стамбене зграде спуштајући се са терасе на терасу, повреде чет-
вртог кичменог пршљена задобио је тако што се откачио и  пао са четвртог
спрата директно на бетон. 

Све се одиграло на журци у улици Албанске споменице, а М.С. је бе-
жећи од полиције, која је дошла због галаме и прегласне музике, покушавао
да сиђе до подножја зграде преко тераса. Пре њега је још један од момака
кренуо да се спушта преко тераса, који се исто оклизнуо, али га је спасило то
што је пао на земљу, тако да није задобио повреде. 

- Једна од девојака је имала кључ од стана где се и одржавала журка
те вечери. Она је са другарицом казала родитељима да ће да преспавају код
треће другарице, што су им родитељи и допустили. Међутим, њих две су се
договориле са друговима да организују журку након чега су и отишли у стан.
Када се скупило друштво, након неког времена њих две су напустиле стан.
Међутим, како нису могле да се врате кући јер су родитељима саопштиле да
су биле код другарице, сакриле су се у згради која се налази преко пута  и ту
провеле ноћ – каже  саговорник који је желео да остане анониман.

Комшије тврде да у стану у коме се правила журка нико не живи већ
четири године, као и да ту није било струје. 

- У једном тренутку смо видели једну девојку како је изашла на про-
зор и обратила се неколицини младих који су стајали испред зграде „Хајде
пењите се, празан стан, хајде журка“. Тада је и њих десетак  ушло у стан. Но-
сили су пластичне флаше са пивом. Онда је кренула гласнија музика, вриш-
тање – причају комшије.

Станари истичу да је тада, највероватније због прегласне музике,
неко и позвао полицију која је брзо стигла на лице места.

- Дошли су полицајци и куцали на врата када се и стишала музика.
Врата је отворио  неки младић у белој мајци. Органи реда су казали да су
дошли јер је пријављена прегласна музика. У тренутку  када су полицајци кре-
нули да кроче у стан,  неколицина младих је муњевитом брзином истрчало и
побегло– причају комшије.

Претпоставља се да један од момака који није успео да истрчи на-
поље кренуо да се спушта низ терасу, а онда је за њим кренуо и М.С. 

Те вечери на журци били су младићи и девојке старости 13 до 15 го-
дина. Незванично, у стану је пронађен алкохол и одређена количина биљне
материје за коју се сумња да је марихуана и прибор за „дување“.

Екипа хитне помоћи је брзо стигла на лице места. М.С. је у борску
болницу примљен са повредама четвртог кичменог пршљена. Након што му
је указана медицинска помоћ из Опште болнице у Бору пацијент је пребачен
у Спинални центар у Београду.

Д.К.

НЕГОТИН – Музеј Крајине у присуству бројних Неготинаца, али и
чланова спортских клубова који носе име легендарног браниоца Неготина у
Првом српском устанку, обележио је 203. годишњицу погибије Хајдук Вељка
Петровића. Свештеници архијерејског намесништва неготинског на месту по-
гибије српског Ахила, како га је прозвао Вук Стефановић Караџић, његов са-
временик и пријатељ, служили су парастос, а венце су положили већник
Новица Лазић у име општине Неготин и Ивица Трајковић, директор Музеја
Крајине, у име свог колектива. 

Спомен комплекс на месту погибије Хајдук Вељка Петровића рено-
виран је пре неколико година. Реконструкција овог комплекса, вредна око три
милиона динара, поред уређења самог спомен обележја из 1892. обухватала
је и уређење стаза, травњака, изградњу чесме и ограде, а постављене су и
нова расвета и клупе. 

Баш у том амбијенту, Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине је
окупљеним младим спортистима одржао и предавање о историјском лику и
делу славног српског војсковође, кога је на Абрашевом шанцу 1813. године
заувек зауставило турско ђуле. Вељкови саборци су смрт свог војсковође
крили пет дана, а сахранили су га у порти цркве Рождества пресвете Богоро-
дице, у народу познате и као Хајдук Вељкове цркве. Смрт овог јунака утрла
је пут слободарској мисли, па су Неготин и Крајина две деценије касније, 1833.
постали саставни део Србије.

Памтећи Вељков последњи поклич: “Главу дајем, Крајину не дајем”,
два је споменика подигао Неготин Вељку у част. Откривању првог, 1892. на
месту његове погибије, присуствовао је уз Неготинца Ђорђа Станојевића,
тада велике наде српске експерименталне физике, и сам Стеван Мокрањац.
Његово Београдско певачко друштво је на свечаном откривању тог споменика
премијерно извело Мокрањчеву Шесту руковет, оду Хајдук Вељку и Неготину,
која је специјално написана баш за ту прилику. Нацрт за споменик на месту
Вељкове погибије била је поверена чувеном српском архитекти Јовану Ил-
кићу, док је бронзани медаљон са ликом легендарног јунака израдио чувени
вајар с краја 19. и почетка 20. века Ђоко Јовановић. Споменик красе и стихови
Љубе Ненадовића и Драгомира Брзака. Хајдук Вељко који је 19 дана са око
3.000 својих ратника бранио 1813. Неготин био је инспирација и вајару Не-
бојши Митрићу да га 1983. овековечи на његовом, у песми опеваном, Кушљи.

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

П ОЛ ОЖ Е Н И  В Е Н Ц И  
Н А  С П О М Е Н  О Б Е Л Е Ж Ј Е

Обележена 203. годишњица погибије Хајдук Вељка Петровића

КЊАЖЕВАЦ -Са обала Свр-
љишког Тимока у центру Књажевца
нестала су стабла тополе. Иако је
њихово  уклањање изазвало негодо-
вање грађана, надлежни кажу да је
било неопходно, с обзиром на ста-
рост овог дрвећа. 

Иако нису склони да прете-
рано воде рачуна о заштити животне
средине, Књажевчани су страшно
осетљиви на уклањање сваког ста-
бла дрвета у центру града, за које су
везани сентименталним успоменама
из детињства и младости. Најновији
случај везан је за тополе, посечене у
центру Књажевца, непосредно уз
Сврљишки Тимок. 

Није их посекла ничија само-
воља, већ су уклоњене по налогу
Јавног предузећа предузећа Србија-

воде, као претња безбедности гра-
ђана, каже Братислав Живкић из Ди-
рекције за развој, урбанизам и
изградњу.

- Главни разлог за сечу то-
пола је безбедност грађана. Топола је
врста која има рок трајања и након
тога постаје опасна по околину. Тра-
жили смо мишљење стручњака из
Шумске секције, који је рекао да мо-
рају хитно да се исеку, јер могу да
оштете мост, или повреде људе. У
Књажевцу, који важи за зелени град,
пуно је старог дрвећа. Неко је от-
порно и дуговечно, али се са другим
ризикује безбедност деце – казао је
Живкић.

Дирекција за развој, урбани-
зам и изградњу сваке године уклања
управо таква стабла, или осушене

гране, али то не може да ради уко-
лико нема сагласност власника по-
вршина на којима дрвеће расте, што

је случај са околином стамбених
зграда.

Љ.П.

ПОСЕЧЕНЕ СТАРЕ ТОПОЛЕ

Тражено мишљење стручњака из Шумске секције
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КЊАЖЕВАЦ - У суботу, 13. и недељу 14. августа, одржана су два так-
мичења риболоваца - Трећи вараличарски куп “Зајечар” и  4. коло Летње лиге
ОСР Бели Тимок. 

Трећи Вараличарски куп ''Зајечар'' одржан је у суботу, 13. августа на
Црном Тимоку - Поповој плажи у Зајечару и на Грлишком језеру код Лесковца.
Учествовао је укупно 51 такмичар у категоријама сениора, сениорки и јуниора а
уловљене су 93 рибе.

Међу сениорима, прво место припало је Слободану Тодосићу из Кур-
шумлије са освојеним 181 поеном, друго Милану Ђорђевићу из Пирота за 178,5
поена а треће Николи Нешићу из Крушевца који је имао 103 поена. На четвртом
месту нашао се Мартин Ристић из Књажевца са освојених 101,5 бодова а на
петом Димитрије Маринковић (јуниор) из Грљана са 87 поена.  сениори су:

У категорији сениорки, најуспешнија  је била  Јелена Милојковић из
Зајечара са 16,5 поена;

У категорији јуниора (5 такмичара) најуспешнији је био Маринковић Ди-
митрије из Грљана са 87 поена и све укупним пласманом на 5. место, потом

Марко Радивојевић и Огњен Радивојевић, обојица  из Књажевца.
Награда за највећу уловљену рибу припала је  Зорану Јеринићу -

Мојсињском (мрена дужине 47,5 цм) док је награда за највећег клена (33 цм) при-
пала првопласираном  Слободану Тодосићу. Манифестацију је помогао велики
број спонзора чијом заслугом је наградни фонд поред пехара и медаља, чинило
укупно: пет вараличарских штапова, две машинице, више капа, мајица, и преко
хиљаду комада разних врста варалица, воблера, струна и осталог прибора.

Организација спортских риболоваца Бели Тимок прошле године пре-
мијерно је организовала клупску Летњу лигу у спортском риболову, а ове године
такмичење се одржава по други пут. 

Риболовци су се у оквиру 1. кола надметали средином јула, а 2. коло
одржано је последњег дана претходног месеца. Оба пута највише успеха имао је
Никола Живић. Такмичење у 3. колу Летње лиге одржано је у недељу, 14. августа,
на писти у Дебелици. Учествовала су седморица такмичара, прво место овог пута
заузео је Владица Станојевић, други је био Никола Живић, а трећи по резултату
Срђан Митровић, који је уједно победио у свом, првом сектору. 

Такмичарска екипа ОСР Бели Тимок путује у Брзу Паланку где ће учет-
вовати на Куп такмичењу које организује тамошње удружење Шаран, а последње,
4. коло Летње лиге, заказано је за недељу, 28. августа.                                     Љ.П.

С П О Р Т С К И  Р И Б О Л О В
Одржан  Вараличарски куп ''Зајечар'' и  Летња лига ОСР Бели Тимок

МАЈДАНПЕК - Почетак рада Градског базена у Мајданпеку обрадовао
је групу од 30-так младих Мајданпечана основношколског узраста који  лето про-
воде у граду и спас од летњих врелина налазе на градском базену више него ра-
нијих година. Јер, иницијатива Благоја Спасковског, генералног директора РТБ
Бор-а, да се активира ватерполо секција, омогућила је на базену проводе и више
и квалитетније време.

Поменуту иницијативу подржао је и Ватерполо савез Србије донирајући
неколико лопти и мајце за младе ватерполисте, са циљем да се окупе и почну да
баве овим трофејним спортом. Јер, на истом базену плиставу ватерполо каријеру
започео мајданпечки и златни са Европског првенства 2006.године Петар
Трбојевић. 

Посетивши Мајданпек, Благоје Спасковски, сусрео се са малим мајдан-
печким ватерполистима и поклонио им пет ватерполо лопти. Обрадовани покло-
ном, а и наговештајем да се на томе неће стати, млади спортисти су хвалили
изузетно креативан, озбиљан и занимљив рад у секцији са тренером Јеленом Бу-
љубашом, а она њихову озбиљност, ангажованост и велику жељу да тренирају.

Ове сезоне на базену у Мајданпеку ради и школа и школица пливања, а
разматрају се услови да базен ради и током године, уместо само месец – два,
током лета.                                                                                                                 И.Ћ.

ДРУГА ШАНСА ЗА ВАТЕРПОЛО У ГРАДУ
У Мајданпеку на градском базену функционише ватерполо секција 

КЛАДОВО - Екипа "Вулса" победник је 10. ноћног турнира одржаног
у приградском насељу Костол код Кладова јер је у финалу са 1:0 савладала
састав "Краљ жеља". Краљеви су остали без круне у 36. минуту када је
мајсторским голом Душан Лазић решио питање победника. Стрелац одлу-
чујућег поготка награђен је аплаузом око 500 гледалаца. У утакмици за треће
место Жута подморница са 7:4 је "торпедовала" Понтес.Епитет првог стрелца
турнира са 16 голова понео је Дејан Стојановић (Вулса). Признања најуспеш-
нијим екипама и појединцима доделио је Саша Николић помоћник председ-
ника општине Кладово.                                                                                   М.Р.

МАЈСТОРИЈА ЛАЗИЋА

Турнир "Костол 2016"

БОР - Фудбалери Бора пора-
жени су у утакмици првог кола зоне
„Исток“ резултатом 2:0 на гостовању у
Подвису домаћој екипи Рудара. Истим
резултатом фудбалери Шарбановца
савладали су у дербију првог кола Ти-
мочанин из Књажевца и тако на
најбољи могући начин најавили сезону
у којој су амбиције највише, оне везане
за пласман у Српску лигу „Исток“. Шар-
бановац је прошлу сезону у зони
„Исток“ завршио на другом месту, док је
Омладински фудбалски клуб Бор напу-
стио српсколигашко друштво, након
једне од најгорих сезона у историји
клуба.

У наредном колу, за викенд,
фудбалери Бора отвориће сезону пред
својом публиком, када ће на стадиону
„крај пирита“ дочекати Напредак из
Алексинца. Нове првенствене бодове
покушаће да освоје и наранджасти из
Шарбановца на тешком гостовању
екипи Буковика у Ражњу. У осталим
утакмицама првог кола Мајданпек је

славио код куће над Малошиштем 2:0,
Хајдук Вељко је ремизирао у гостима
са Моравицом 2:2, Буковик је добио
БСК у Боговини 0:2, док је Ђердап упи-
сао тријумф на свом терену 2:0 против
Заплањца из Гаджиног Хана. Утакмица
између Напретка и бољевачког Ртња
није одиграна, док је меч Сврљига и Бр-
одоремонта из Кладова одложен.    Д.С.

Зона „Исток“  – прво коло
Рудар Подвис-Бор 2:0
Шарбановац-Тимочанин 2:0
Мајданпек-Малошиште 3:1
Моравица-Хајдук Вељко 2:2
БСК Боговина-Буковик 0:2
Ђердап-Заплањац 2:0
Напредак-Ртањ није одиграно
Сврљиг-Бродоремонт одложено

ТАБЕЛА
Мајданпек 3, Шарбановац 3, Рудар
Подвис 3, Буковик 3, Ђердап 3, Хајдук
Вељко 1, Моравица 1, Ртањ 0, Бродо-
ремонт 0, Сврљиг 0, Напредак 0, Мало-
шиште 0, Бор 0, Тимочанин 0, Заплања

ПОРАЗ БОРА, ШАРБАНОВАЦ МОЋАН

Борани поражени у утакмици првог кола зоне „Исток“


