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БОР – Чланови Општин-

ског већа усвојили су на прошло-

недељној седници предлог

закључка о усвајању извештаја о

извршењу буџета општине Бор за

период јануар – јун ове године. 

- За шест месеци у буџету

је остварен буџетски и фискални

суфицит у износу од 43 милиона

динара. Остварење прихода је 41

посто без пренетих и неутроше-

них средстава из претходних го-

дина. Разлози за веће остварење

прихода у односу на 2015. годину

су: порез на зараде, извршење

обавеза за заостале зараде, као

и исплата заосталих зарада због

тужби запослених, а већи је и

порез на имовину физичких лица

због утврђивања пореза на непок-

ретности, односно пољопривред-

ног и шумског земљишта, утвр-

ђивана је накнада за коришћење

грађевинског земљишта, за-

остали износ накнаде са каматом

и била је већа теренска контрола

нашег пореског одељења – ка-

зала је Данијела Јовановић, на-

челница Одељења за финансије. 

Живорад Петрповић, пре-

дседник општине Бор је нагласио

да је буџет добро конципиран.

- Доста смо добро радили

и планирали буџет јер имамо

остварење од 41 одсто. Приходи

су нам у сваком месецу већи од

расхода, а може се видети и да

смо доста штедели. И наредних

шест месеци ћемо наставити да

рационално трошимо новац из

буџета и наставимо са штедњом,

као и да радимо са суфицитом –

казао је Петровић.

Веће је усвојило и пред-

лог одлуке о изради стратешке

процене утицаја измена  и допуна

Генералног урбанистичког плана

Бора на животну средину. На сед-

ници су усвојени и предлози од-

лука о усклађивању пословања

ЈКП „Водовод“, „Топлана“, „3.окто-

бар“, Јавног предузећа за стам-

бене услуге, ЈП „Зоолошки врт“ и

„“Боговина“ са Законом о јавним

предузећима.

- Ове године је ступио на

снагу нови Закон о јавним пред-

узећима и тиме смо били обаве-

зани да ускладимо акте јавних ко-

муналних предузећа са законом.

Основне измене се односе на

програме пословања, начин из-

вештавања, обавезе доношења

одговарајућих извештаја, пра-

ћење реализације програма по-

словања, годишњу анализу, и

изузетне случајеве измене про-

грама пословања – саопштено је

на седници.

Између осталог, усвојени

су предлог Програма коришћења

средстава за финансирање уна-

пређења безбедности саобраћаја

на путевима на територији оп-

штине Бор за 2016. годину као и

предлог решења о давању пре-

тходне сагласности на употребу

имена општине Бор у називу Ва-

терполо клуба БОР. 

Са дневног реда пову-

чене су две тачке које су се одно-

силе на одређивање простора на

којем није дозвољено окупљање

на територији општине Бор, као и

предлог решења о престанку

мандата вршиоца дужности ди-

ректора Јавног предузећа ''Зоо-

лошки врт'' Бор.                       Д.К.

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О  БУЏЕТУ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Одржана седница Општинског већа

МАЈДАНПЕК- Мајданпек је један од  10-так градова у Србији у којем је

почео нови круг пописа некретнина који се практично своди на сређивање, одно-

сно упоређивање реалног стања на терену са евиденцијом локалне пореске

управе. То представља велики посао који се одвија уз помоћ Немачке организа-

ције ГИЗ. 

Како је овај пројекат раније објаснио Александер Грунауер, шеф пројекта

у тој организацији, пописивачи ће проверавати и уписивати какво је реално стање

некретнина, као и колико сваки објекат има квадрата.

У општини Мајданпек тај посао обавља четири пописивача, који су анга-

жовани од 1.септембра и који позивају грађане да се са комплетном документа-

цијом појаве и у просторијама локалне пореске администрације у згради општине,

на самом улазу, како би допунили своју пореску пријаву, у складу са документа-

цијом о некретнини коју поседују.

Осим Мајданпека, још 10 градова у Србији почело је са овим кругом по-

писа некретнина - Неготин, Велико Градиште, Сокобања, Зајечар, Голубац, Ужице,

Књажевац, Пожаревац, Мионица и Варварин.

У тим градовима и општинама сада ће бити пописивани објекти који нису

били обухваћени у првом кругу, контролисаће се поднете пријаве из позивних пи-

сама, али и усаглашавати пореске пријаве са захтевима за легализацију објеката.

И.Ћ.

Н О В И  К Р У Г  П О П И С А  Н Е К Р Е Т Н И Н А
Мајданпек уређује пореску документацију

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана пета седница Општинског већа.

На дневном реду било је 17 тачака. Већници су прихватили извештаје о раду

Црвеног крста, Регионалног центра за стручно усавршавање просветних радника,

те одлуку о смештају деце у Предшколску установу.  

Извештај о раду Црвеног крста у Књажевцу поднео је секретар ове ор-

ганизације Слободан Радојичић, истакавши да је методологија његове израде од-

ређена правилима Црвеног крста Србије. 

Средствима општинског буџета финансира се рад Народне кухиње, у

којој се сваког месеца, зависно од годишњег доба, припрема и до 170 оброка.

Најугроженијим становницима у седамдесетак књажевачких села допрема се

сваке године хуманитарна помоћ у виду хране и хигијенских средстава. Црвени

крст ради и на едукацији најмлађих у пружању прве помоћи, као и на организацији

акција добровољног давања крви, чуло се на седници Већа.

Било је речи и о функционисању Регионалног центра за стручно усавр-

шавање просветних радника. Похваливши ову установу због резултата које је по-

стигла у претходној години, већници су предложили организацију едукативних

радионица и предавања и за представнике привреде. Како се чуло, прва наредна

већа активност у Центру ће бити организација Школе роботике.

Већници су прихватили одлуку у смештају и броју деце у вртићима, од-

луку о образовању Савета за здравље, као и програм Спорстког савеза. За неку

од наредних седница одложено је доношење одлуке о томе ко ће управљати ста-

ром школом у Балта Бериловцу – Завичајни музеј, или Туристичка организација.

Љ.П.

УСКОРО ШКОЛА РОБОТИКЕ

Одржана седница Општинског већа 
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КЛАДОВО - Пољопри-

вредним газдинствима из оп-

штине Кладово која су пре-

трпела штету од елементарних

непогода Организација за хра-

ну и пољопривреду Уједиње-

них нација уз финансијску по-

дршку Европске уније дони-

рала је 12 тона вештачког ђуб-

рива . То је део пакета  помоћи

за јесењу сетву коју је добило

41 газдинство. Вредност испо-

рученог вештачког ђубрива је

око пола милиона динара, а

други део пакета  семе пше-

нице и јечма ратари ће добити

до половине октобра.

- Домаћинства су до-

била по 300 килограма вештач-

ког ђубрива, а до почетка је-

сење сетве биће им испо-

ручено по 250 килограма се-

мена пшенице или јечма у

зависности за који су се пакет

помоћи пријавили. У општини

Кладово до сада су помоћ до-

била 294 пољопривредна газ-

динства. Њима су донирани

семенски материјал, пласте-

ници, пумпе за наводњавање,

кошнице, грла стоке и сточна

храна, а за ту намену Европска

унија определила је више од

58.000 евра-казала је Гордана

Грамић, руководилац одељења

за привреду.

После катастрофалних

поплава које су у септембру

2014. године погодиле општину

Кладово, у већиних пољопри-

вредних газдинстава још се са-

нирају последице тако да је

помоћ ЕУ драгоцена. 

- Кроз бројне донације и

друге облике помоћи настојимо

да власницима малих пољо-

привредних газдинстава надо-

местимо део штете од поплава.

Зато је помоћ ЕУ изузетно зна-

чајна и важна. Наредни корак

биће расписивање јавног по-

зива за расподелу 15 милиона

динара колико смо из општин-

ског буџета за ову годину опре-

делили бесповратних средста-

ва за унапређење пољопри-

вреде у кладовском крају -ка-

зао је ратарима Радисав Чучу-

лановић, председник општине

Кладово.                               М.Р.

ЈЕСЕЊА СЕТВА УЗ ПОДРШКУ ЕУ
Ратарима  у Кључу донирано 12 тона вештачког ђубрива

НЕГОТИН – Европска унија, у сарадњи са ФАО Уједињених

нација и општином Неготин у оквиру пројекта помоћи пољопри-

вредним газдинствима који су пре две године претрпели велику

штету од поплава, донирала је пластенике. По речима Теодора

Првуловића, саветодавца у Пољопривредној стручној саветодав-

ној служби Неготин, пластенике ће до краја септембра добити

осам домаћинстава у три села. Донатори су за оне пољопривред-

нике који су се определили за ову врсту помоћи обезбедили шест

пластеника величине сто квадрата и два од по 160 метара квад-

ратних.

- Први пластеник у општини Неготин постављен је у селу

Речка, а ни лоше време и киша која је падала тог дана није зауста-

вила почетак ове донације. Овакав вид помоћи пољопривредни-

цима представља подстрек да и поред недаћа који су их снашли,

обнове део своје производње и унапреде је у будућности- истиче

Првуловић.

Изградња пластеника је по систему „кључ у руке“. По

пројекту пољипривредник мора да обезбеди одговарајућу парцелу

на којој ће бити постављен пластеник, док посао око изградње пла-

стеника обавља фирма коју је ангажовао донатор. Иначе, у оп-

штини Неготин, помоћ ће по овом пројекту, који подразумева

различите пакете помоћи од опреме за наводњавање, семенски

материјал, саднице, сточну храну до пластеника, до краја године

добити 315 произвођача.                                                          С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфра-

структурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ПЛАСТЕНИЦИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
ЕУ и локална самоуправа помажу пољопривредна газдинства

МАЈДАНПЕК - Онако како је на састанку најодговор-

нијих представника Организације за храну и пољопривреду

Уједињених нација (ФАО) у Србији и Општине Мајданпек раније

договорено, овог месеца почела је испорука ђубрива и семена

за пољопривреднике који су претрпели штету од поплава и ле-

долома током 2014.године. То је само део помоћи угроженом

становништву Источне Србије која и две године након катастро-

фалне временске непогоде стиже кроз пакете за који су се сами

определили, у складу са штетом коју су претрпели. Тако је

током прошле недеље завршена испорука и подела 3.900 кг

ђубрива. То је део пакета помоћи у семенима за јесењу сетву,

за укупно 13 пољопривредних газдинстава која ће у првој поло-

вини октобра добити и семе пшенице, односно јечма. Укупна

вредност испорученог ђубрива износи преко 160.000 динара,

наводи се у информацији која стиже из Канцеларије за локални

економски развој општине Мајданпек.

Поделу семена и ђубрива за пољопривреднике општине

Мајданпек финансира Европска унија у оквиру програма

„Помоћ Европске уније поплављеним подручјима у Србији“ а из

претприступних фондова ИПА 2014. До сада је, кроз претходне

испоруке семена, сточне хране, пластеника, пумпи за наводња-

вање и стоке, помоћ добило 348 пољопривредника из Мајдан-

пека а укупна средства до сада издвојена за ову општину

износе преко 56.000 евра. До краја године пољопривреднике у

Мајданпеку очекују и испоруке пољопривредне опреме и сад-

ница воћа које су планиране за септембар и новембар текуће

године.                                                                                              И.Ћ.

ПОМОЋ ФАО И ДАЉЕ СТИЖЕ
У општини Мајданпек  још  санирају последице поплава
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КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је 18. септембра почело Светско

првенство у пауерлифтингу по ГПЦ правилима. До 24. септембра за

медаље ће се борити близу 500 такмичара из 28 земаља. 

Знак за почетак дао је председник Општине Милан Ђокић. За

мали град, попут Књажевца велика је част у сваком, па и економском

смислу,  организација светског такмичења, које окупља мушкарце и

жене са свих континената, казао је председник општине Књажевац

Милан Ђокић.

- Више од 500 такмичара са стручним тимовима и породицама

у наредних дестак дана биће гости Књажевца, многи долазе по други

пут, а ми, као град немамо више ниједан слободан кревет, све је по-

пуњено такмичарима из целог света и то директно помаже локални

економски развој-поручио је Ђокић.

Желимо да покажемо да и људи из малих средина могу да на-

праве спортске спектакле, наглашава Далибор Илијић, који се на овом

Светском првенству појављује у двострукој улози – такмичара и орга-

низатора.

- Организација је на врхунском нивоу, добили смо похвале

ГПЦ федерације, људи су задовољни и смештајем и исхраном, бина

је пространа, велики је број реквизита, тегова, опреме...све је на свет-

ском, врхунском нивоу. Књажевац је центар пауерлифтинга, ми овде

имамо јединствен догађај, где могу да се виде најјачи људи света, који

ће поставити нове светске рекорде –казао је Илијић.

На свечаности отварања уручене су захвалнице спонзорима,

а део културно – историјског наслеђа овога краја приказали су чла-

нови фолклорног ансамбла ''Коло''. Вече уочи такмичења обојено је

рок свирком Боредерлајна и великим ватрометом. 

Љ.П.

Т А К М И Ч Е Њ Е  О К У П И Л О  
5 0 0  У Ч Е С Н И К А

Књажевац домаћин Светског првенства у пауерлифтингу

БОР - Компанија „Текијанка“ из Кладова, водећи трговински

ланац у Тимочкој крајини, прославила је у суботу, годину дана рада

њиховог малопродајног објекта  у Бору. Запослени су купцима поде-

лили рођенданску торту, а организовани су и акцијски попусти за ку-

повину производа у тој продавници. 

- Пре тачно годину дана „Текијанка“ је отворила први објекат

у Бору, а након неколико месеци и други. Послујемо успешно већ 26

година захваљујући томе што  негујемо односе са запосленима и јер

су нам купци на првом месту – рекла је Данијела Царановић, марке-

тинг менаџер „Текијанке“.

У оквиру обележавања годишњице рада у граду бакра куп-

цима је понуђено око 15 производа по супер цени а обезбеђено је и

10 одсто попуста на сву куповину и 20 одсто попуста за куповину

школског прибора.

„Текијанка“ која послује у Кладову, Мајданпеку, Неготину и

Бору има 17 малопродајних објеката и више од 400 запослених.

Д.К.

Н А Ј П О В О Љ Н И Ј А  
П О Р О Д И Ч Н А  К У П О В И Н А

„Текијанка“ прославила годину дана рада у Бору

МАЈДАНПЕК - У просторијама ХК ПК „YUMCO” у Врању прошле не-

деље организована је велика хуманитарна акција добровољног давања крви

у којој је прикупљено 220 јединица драгоцене течности у периоду када влада

велика несташица резерви крви. У акцији која је по организацији и масовности

била једна од  најбољих у овој години у Србији, учествовали су и добровољни

даваоци из Мајданпека. Ова акција је почетак сарадње, будући да и мајдан-

печки добровољни даваоци крви планирају да у одређеном тренутку органи-

зују сличну акцију републичког значаја, а знају да ће такву одлуку својим

учешћем подржати и хумани људи из Врања који су им у овој акцији били до-

маћини.                                                                                                                          И.Ћ.

Х У М А Н О С Т  Н Е  П О З Н А Ј Е  Г РА Н И Ц Е
Мајданпечани учествовали у  акцији добровољног давања крви у Врању
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КЊАЖЕВАЦ - На имању породице Николић у селу Де-

белици код Књажевца почела је берба конопље, за наше при-

лике необичне пољопривредне културе. 

Једина парцела под конопљом јужније од Београда на-

лази се у Дебелици на имању породице Николић. Након што је

прибавио све неопходне дозволе, Миљан Николић је први пут

ове године засадио ову културу на огледној парцели од нешто

више од једног хектара. 

Николић каже да је традиција гајења конопље постојала у про-

шлости и да су је наши преци  гајили   стотинама година пре

нас и од ове „дарежљиве“ биљке правили платна, папир, канап,

па чак и куће. Међутим, данас је на пољима, осим симболичних

пар десетина хектара, нема, иако агрономи често подсећају да

Србија има повољне климатске услове и квалитетно земљиште

за производњу индустријске конопље. 

Ова биљка је повољна и за земљиште јер чисти од ко-

рова, а примена производа од конопље је велика. Још увек је

проблем пласман производа, међутим ситуација се полако по-

правља и појављују се прерађивачи, углавном из иностранства,

са понудама за откуп. Да би неко гајио конопљу потребно да

има регистровано пољопривредно газдинство и да прибави све

неопходне дозволе. За сва питања и помоћ око дозвола

најбоље је обратити се Удружењу произвођача и прерађивача

алтернативних биљних врста “Конопља”. 

Љ.П.

Б Е Р Б А  К О Н О П Љ Е  
У  Д Е Б Е Л И Ц И  

Проблем пласман производа

МАЈДАНПЕК - Овогодишњи Дан општине Мајданпек, Мајдан-

печани ће памтити и по почетку рада обновљене Радио телевизије

Мајданпек, односно, новој етапи рада у функционисању локалних ме-

дија. Становници града под Старицом, изузетно задовољни што по-

ново могу да рачунају на свој радио и телевизију, односно прате њихов

програм, надају се да је почела једна боља и успешнија фаза у њихо-

вом раду.

Подсетимо, након низа тешких година рада, неуспешне при-

ватизације и стечаја, нова етапа почела је  пошто је на јавном надме-

тању у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду, За

медиа д.о.о из Зајечара купила РТВ Мајданпек. Као лидер у инфор-

мисању за националне ТВ емитере из Источне Србије, из ове куће су

већ тада наговестили да куповином РТВ Мајданпек имају намеру да

се укључе у локално, а одмах затим и у регионално јавно информи-

сање.

После експерименталног емитовања, телевизија Т1 почела је

са емитовањем информативног програма, као модерна дигитална те-

левизија потпуно новог концепта, а која ће се, како је наговештено,

програмски профилисати кроз квалитетан документарни и информа-

тивни програм. Ова телевизија програм емитује са предајника на Дели

Јовану и Тупижници, па програм могу да прате гледаоци са територије

читаве Тимочке Крајине који имају Сет Топ Боx, а најављује се да ће

се програм Т1 ускоро наћи и у понуди свих значајнијих кабловских

емитера у Србији. 

И.Ћ.

Н О В А  Е Т А П А  Р А Д А  
Л О К А Л Н И Х  М Е Д И Ј А

За медиа д.о.о из Зајечара недавно купила РТВ Мајданпек

КЛАДОВО - Општина

Кладово донирала је пет  ЕКГ

апарата  и шест монитора за по-

требе дијагностике у градској

болници. Лекарима Здравстве-

ног центра "Кладово" опрему

вредну око три милиона динара

уручио  је Радисав Чучулано-

вић, председник општине Кла-

дово. Тиме је настављена по-

дршка локалне самоуправе

када је реч о улагању у побољ-

шање примарне здравствене

заштите становништва  ове по-

дунавске општине.

- Сведоци смо да је пре-

тходних година тадашња власт

гурнула на маргине Здрав-

ствени центар и зато смо пре-

узели  обавезу да исправимо

грешке из прошлости. Наша је

привилегија да имамо стручне

лекаре којима ординације мо-

рамо опремити адекватном

опремом.То ће допринети ква-

литетнијем пружању здравстве-

них услуга и нову донацију

припремамо за крај године - по-

ручио је Радисав Чучулановић,

председник општине Кладово.

У кладовском Здрав-

ственом центру свакодневно се

обављају интернистички и пре-

гледи лекара опште праксе тако

да ће донација олакшати рад

лекарима у ординацијама у

граду , али и у амбулантама у

сеоским срединама.

- Донација ће лекарима

много олакшати рад јер је

најважније континуирано прати-

тии здравствено стање па-

цијента.То се посебно односи

на пружање здравствених ус-

луга  пацијенатима којима про-

блем задају кардиоваскуларна

обољења - истакао је  др Вла-

димир Биџић, начелник интер-

ног одељења.

Нова опрема већ је у

функцији у болници и у сеоским

амбулантама.

- По један ЕКГ апарат

добиле су Службе опште меди-

цине, хитне медицинске помоћи

и одељење хирургије, као и ам-

буланте у насељима Брза Па-

ланка и Корбово. То ће здрав-

ствену заштиту пацијената  учи-

нити квалитетнијом и струч-

нијом - сматра  др Сибирка

Мићовић, помоћник директора

за кладовски Дом здравља.

М.Р.

Б О Л Н И Ц А  Д О Б И Л А  Е К Г  А П А Р А Т Е  И  М О Н И Т О Р Е  
Донацију уручио Радисав Чучулановић, први човек Кладова
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Важећим Законом о без-

бедности саобраћаја на путеви-

ма предвиђено је да се возачки

испит полаже пред двочланом

комисијом. Један припадник је

из ауто-школе, другог испити-

вача делегира полицијска упр-

ава. По површини гледано, ло-

гично решење јер школа најбо-

ље познаје могућности канди-

дата.

Садашње стање је да се

правна лица која се баве обуком

кандидата за возаче гурају на

уском тржишту интересената јер

је криза и ту гурнула нос. Махом

се обучавају матуранти са по-

гледом преко границе јер Ев-

ропа не иска гастарбајтере који

могу да возе само ручна колица.

Ти млади људи су са рефлек-

сима, брзо уче, ако већи део

кандидата положи из прве,

школа ће повећати број парки-

раних основних средстава.

Долазимо до изупотреб-

љаване приче када је млади

правник наследио очеву адво-

катску канцеларију и на првом

ручку укорио оца: 

„Тата, ја сам са једном

расправом окончао ону парницу

којом си ти годинама био пре-

окупиран.“

Отац му није дозволио

ликовање: „Сине, а шта мислиш,

одакле је тата тебе финансирао

док си годинама студирао?“

Закључак се намеће:

економски интерес ауто-школе

је да кандидат кога обучавају по-

лаже више пута, најбоље до

граница економске и живчане

издржљивости. 

Потписник ових редова

био је у улози посматрача ви-

део-записа сценарија који сле-

ди. 

Младић, двадесетак го-

дина, за воланом аутомобила,

полаже возачки испит. Излази из

споредне улице, има задатак да

скрене лево. Прописно је стао

испред знака „стоп“, пропустио

колоне возила и слева и здесна.

Док су они прошли, пристигао је

још један путнички аутомобил

главном улицом, возач је дао

показивач правца да скреће

улево и стао на својој страни!

Пут му је слободан, коловозна

трака на коју треба да ступи је

слободна, довољно је широка (3

м) иако на другој половини коло-

воза кандидат чека на пролаз

преко раскрснице. Траје то ста-

ње десет до петнаест секунди (

не могу тачно рећи јер „снима-

тељ“ није био рад да понови

емисију јер ће, како рече, врло

брзо бити премијера на Јутјубу),

у сваком случају довољно дуго

да кандидат „прогута удицу“ и

крене преко раскрснице. На

видео-снимку се види да прово-

катор, подбочен на волан, ос-

тавља утисак као да ће да

заспи. Очигледно, није се ту

случајно нашао, а ко га је ту де-

легирао – за просечну памет на-

гађање је сувишно. Кандидат је

пао на испиту организованом са

синхронизацијом немачке пре-

цизности и јапанске тачности. 

Овакве глобе не би било

да су оба члана комисије из по-

лиције. Ако су и они грешни

људи, а други не постоје, зако-

ном би се могла поспешити

објективност. Да након вожње,

оба испитивача, заједно с канди-

датом, оду у учионицу где би, без

икаквог усаглашавања ставова,

сваки од полицијских слу-жбе-

ника саставио свој запи- сник-

оцену и онда по примерак

предали и кандидату.

И, као и по важећем за-

кону – кандидат је положио ако је

од оба испитивача добио пози-

тивну оцену. Садашње стање, у

коме испитивачи састављају за-

писнике посебно, а пре тога ис-

кључе кандидата и већају, спада

у домен тешке наиве, са нејас-

ном сврхом, и рађа записнике

који се често разликују у само

једном другокласном детаљу.

Надлежно министарство

могло би предложити Скупштини

промену закона, а да то не ради

на своју руку побринуће се аутор

овог чланка. 

Покретачки мотив за то

чињење је да се код младих

људи не смањује број верника у

поштење и не цементира уве-

рење да у овој држави ни воз-

ачки испит не може да буде не-

порочан, те да не мањају ауто-

школе тражећи мање алаву.

(Свака част школама које није

захватило ово неваљалство,

надам се да имају већину.)

Не буде ли измена у овој

области, или се преправка закон-

ских параграфа ради избега-

вања сукоба интереса претвори

у маратон, сутра би хирурзи

могли почети са отварањем

радњи погребне опреме. 

И, за крај, изјава снима-

теља хајдучије на раскрсници:

„Кандидат за возача је опростио

намештаљку ауто-школи („ком-

плимент је за мој шоферај ако је

испитивач морао да нађе подиз-

вођача прљавих послова да би

ме оборио на испиту“), и Бог ће

им опростити, али тужилаштво

неће јер му је то лебац“.

*Аутор је магистар еко-

номских наука, судски вештак за

економско-комерцијалне  по-

слове и возач са 1,2 милиона ки-

лометара за воланом путничких

аутомобила.

Јован Г. Стојадиновић

НЕ ТОВИТЕ КОРУПЦИЈУ, МЕЊАЈТЕ ЗАКОН
Др Јово Ћирилица: Читам и пишем

КЛАДОВО - Асфалтирањем  саобраћајнице у Ђердапс-

кој улици у Велесници у делу у коме пролази нова мрежа, при-

води се крају прва фаза радова на изградњи 1450 метара

фекалне канализације. Након грубих земљаних радова изгра-

ђено је  око 70 шахти и положено 1350 метара  ПВЦ цеви пре-

чника  200 и 250 милиметара.

- Све што радимо у складу је са Програмом којим је де-

финисано да након завршетка радова на изградњи канализа-

ције, одмах уследи поправка оштећења на коловозу.Тиме ће

мештани поново имати квалитетне услове за кретање кроз на-

сеље и нећи морати током кишног периода да газе по блату-

казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово

који је са Давидом Ђурђевићем, председником Савета МЗ Ве-

лесница обишао радове.

У оквиру реализације комплетног пројекта у Дунавском

насељу биће изграђено 3125 метара фекалне канализације. 

-То што је обећано локална самуоправа планираном ди-

намиком спроводи у дело, а изградња канализационе линије у

Велесници још једна је потврда да локална самоуправа настоји

да квалитет живота у селима подигне на виши ниво- сматра

Ђурђевић.

Радови у Велесници поверени су предузећу "Ветриком"

из Београда, вредност инвестиције је око 21 милион динара, а

инвеститор је ХЕ  "Ђердап". До завршетка прве фазе предстоји

повезивање пумпне станице и постројења за пречишћавање

фекалних вода.

М.Р.

А С Ф А Л Т И РА Н А  Ђ Е РД А П С К А  У Л И Ц А

Након завршетка канализације у Велесници
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БОР - Удружења грађана «Група 55»организовало је 11. децембра 2008,

поводом 55. година од формирања Туристичког савеза општине Бор, округли сто

под називом «ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА У БОРУ» и

предложила оснивање Удружења грађана «Група 55». Округли сто је окупио већи

број туристичких посленика који су значајни део својих радних каријера провели

на пословима у туристичким предузећима, у друштвеним организацијама и удру-

жењима која су деловала у области туризма, представнике локалне самоуправе

и Туристичке организације, предузетнике у области угоститељства и туризма,

представнике медија и друге заинтересоване. 

Организовање Округлог стола оцењено је као добродошла иницијатива

која може значајно да помогне даљем развоју туризма у општини. Учесници Округ-

лог стола подсетили су на досадашње активности на развоју туризма у општини

Бор у току протеклих пола века, дали корисне информације за даљи развој ту-

ризма и покренули бројне иницијативе. После плодне расправе донети су сле-

дећи.

ЗАKЉУЧЦИ

1.За превазилажење стања стагнације у коме се у овом тренутку налази

туризам у Бору неопходно је успоставити континуитет његовог развоја у послед-

њих пола века – са циљем да се успостави континуитет прошлости, садашњости

и будућности туризма у Бору.

2. Потребно је прикупити документацију о свим досадашњим концепцијама, про-

грамима, пројектима, урбанистичким плановима и другим документима од значаја

за развој туризма у Бору, повезати их и уградити у постојеће општинске стратегије

и акционе планове развоја туризма.

2. Локална самопурава мора да се различитим каналима избори за

бољи статус борског туризма у оквиру националне стратегије развоја туризма, за

израду мастер плана развоја туризма који би покрио и борско подручје, за дефи-

нисање борских туристичких подручја у оквиру просторног плана Србије и др.

3. Није довољно да стратегија развоја туризма општине Бор буде само

припремана од стране компетентних научних институција и појединаца, већ мора

да буде усвојена од стране Скупштине општине уз најшире учешће грађана и свих

заинтересованих у њеној припреми.

4. Неопходно је боље организовање локалне самоуправе за успешнији

даљи развој туризма и то пре свега путем:

Организовања посебног локалног савета за развој туризма, састављеног

по партнерском принципу од представника заинтересованих организација и до-

казаних стручњака, који ће Скупштини општине и другим локалним органима

предлагати решења за развој туризма.

Скупштина општине треба да повери Туристичкој организацији Бор

кључне задатке у развоју туризма у општини, односно да пренесе одређена ов-

лашћења и задатке Туристичкој организацији Бор у домену развоја туризма,

слично како је у ранијем периоду деловао ранији Туристички савез и Туристичка

организација.

У Општинском већу задужити једног члана да се посебно бави облашћу туризма.

У општинској управи одредити искусне општинске службенике који би се

бавили стручним радом у домену општинске управе за област туризма.

5. Неопходно је иницирати нове видове организовања у области туризма

у Бору: развој МСП и њихово повезивање у туристичке кластере у општини и

шире, формирање акционарских друштава око појединих туристичких локација,

формирање удружења грађана за развој појединих видова туризма и др. Тури-

стичка организација треба да прошири подручја деловања како би обезбедила и

сопствене изворе прихода поред буџетских.            Редакција ''Тимочких''

Извор: Удружења грађана «Група 55»

Пројекат “Борски бисери туризма у тимочкој нисци” суфинансира се

сред- ствима из буџета Оптине Бор – “Ставови изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

«ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА У БОРУ»
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(8/1)

НЕГОТИН – Представници туристичких организација са територије

Борског и Зајечарског округа присуствовали су, на иницијативу РАРИС-а, пре-

зентацији РОСЕБ иницијативе за прекограничну сарадњу у туризму. Реч је о

заједничкој трилатералној иницијативи која има за циљ, како наводи Владан

Јеремић, директор Регионалне агенције за развој Источне Србије, да по-

бољша паметан, инклузиван и одрживи друштвено - економски развој кроз

побољшање туризма и одрживог коришћења природног и културног наслеђа

прекограничног подручја.

- Разне територијалне анализе показују да је туризам растући сектор,

али раст није повезан са РОСЕБ територијом као туристичком дестинацијом.

С једне стране, овај регион има своје проблеме и изазове у развоју туризма

који сигурно негативно утичу на развој свеукупног туризма у региону РОСЕБ

Иницијативе. С друге стране, постоји туристички потенцијал који се тренутно

не користи. Такав потенцијал иницира потребу да се изазови са којима се овај

трилатерални регион суочава превазиђу. Уједињавајући снаге са све три

стране, изазовима би се боље приступило и проблеми би се решили на свео-

бухватан начин. Да би се постигла одрживост, актери у туризму би морали да

препознају спољашне и унутрашње факторе туристичког развоја, који се могу

манифестовати у планирању туризма, где мора да се покаже свест о могућим

негативним иницијативама које утичу на природно и културно наслеђе. У кон-

тексту пограничних региона, природно и културно наслеђе у суседним зем-

љама се мора поштовати на највишем нивоу– рекао је Јеремић.

Иначе, РОСЕБ Иницијатива, која је покренута 2015. године, обухвата

пограничне округе Србије, Румуније и Бугарске. У Србији су то општине Бор-

ског и Зајечарског округа, а у Бугарској и Румунији Видин, Монтана, Враца,

Мехединци, Дољ и Олт са укупно 2,1 милиона становника. Званична церемо-

нија потписивања и званичан почетак РОСЕБ иницијативе биће организована

током друге недеље октобра у Кладову.

С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструк-

турног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

З А  РА З В О Ј  Т У Р И З М А

Представљена РОСЕБ иницијатива за прекограничну сарадњу 
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НЕГОТИН –  Концертом Хора и симфонијског оркестра РТС, под упра-

вом маестра Бојана Суђића, у Неготину су 14.септембра завршени 51. “Мокрањ-

чеви дани”.  Уз оцену фестивала др Соње Маринковић, селекторке “Мокрањчевих

дана”, која је најавила нове искораке у програмској оријентацији фестивала у го-

динама које долазе, “Мокрањчеве дане” затворио је Јован Миловановић, пред-

седник општине Неготин који се захвалио уметницима, учесницима фестивала и

поштоваоцима Мокрањчевог дела.

-Велико вам хвала! Захваљујући вашој љубави према уметности и про-

фесионализму, публици која одраста и сазрева, поштује и воли „Мокрањчеве

дане“ и организаторима, овогодишњи фестивал је испунио очекивања – рекао је

Миловановић.

Организатор фестивала, Дом културе “Стеван Мокрањац” уручио је По-

веље и Почаснице фестивала пријатељима “Мокрањчевих дана”, покровите-

љима, установама и медијским кућама. Почасница Фестивала уручена је, између

осталог, и Недељнику “Тимочке”, медијском покровитељу 51. “Мокрањчевих дана”. 

С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ПОЧАСНИЦА НЕДЕЉНИКУ „ТИМОЧКЕ“
Завршени 51. “Мокрањчеви дани“

КЊАЖЕВАЦ - У књажевачком Дому културе приређен је велики кон-

церт народних игара, посвећен десетогодишњици рада Школе фолклора

''Коло''. Пред бројном пубиликом наступило је близу стотину играча свих уз-

раста. 

Школа фолклора, или Ансамбл ''Коло'' у књажевачком Дому културе

постоји и ради пуних 10 година. Читаву деценију уметнички руководилац Сла-

вољуб Томић преко пет стототина девојчица и дечака, који су кроз године по-

стајали девојке и младићи, учио је чувању традиције.

- За ових десет година, мада се нисам бавио статистиком, кроз школу

је прошло око 500  до 600 деце. Имамо двадесетак кореографија, неке су

прављене наменски, попут циганских и бугарских. У последњих пет година

направили смо седам кореографија, што не раде ни много већа друштва. Ја

највише волим ''Шумадију''. Атрактиван је и ''Босилеград''... На јубиларном

концерту сви ансамбли, од најмлађих до најстаријих, водили су нас у шетњу

целом земљом. Громогласним аплаузима поздрављене су различите ва-

ријанте влашких игара, фолклор Црнорчја и Босилеграда, чудесна Врањанска

свита и наравно по свему специфичне игре Торлака. За сваку кореографију

потребна је ношња, а новца никад довољно. Потребна су средства. Ми једва

издвајамо неки динар да направимо неку ношњу. Оне које су сашивене пре

10 година треба да се обнове, а онда наиђемо на зид незаинтересованости –

казао је Томић.

У Школу фолклора, по правилу се долази на препоруку другара, а

онда се, у окружењу позитивне енергије, и одраста, кажу дугогодишње чла-

нице Милица Стојић и Александра Трифуновић.

-Уписале смо се због друштва, дошле да видимо да ли је забавно и

узбудљиво, како су нам причали, а онда смо остале и срећне смо, задовољне

и насмејане -истичу Стојићка и Трифуновићка.

Сјајних преко 120 минута игре, гости из трубачког орекстра ''Тимочки

весељаци'', захвалнице за верност оснивачима и члановима, обележили су

10 година од оснивања Школе фолклора. 

Било је то вече, када је и позорницом и публиком владала позитивна

енергија, какву ретко срећемо у времену у коме живимо.

Љ.П.

ДЕСЕТ ГОДИНА ШКОЛЕ ФОЛКЛОРА 
У Дому културе одржан концерт народних игара

У Градској галерији отворена изложба

“СНОВИ ПРОШЛИ И СНОВИ САДАШЊИ”

Програми:
03. 10. 2016. године – Концерт Јелене Томашевић и (Новосадски „ Big

band“) - Биоскоп ,,Звезда“

06. 10. 2016. године – Дечија представа ,,Успавана лепотица“ - Музичкa

школa - Драмски студио Центра за културу - Премијера

25. 10. 2016. године – Позоришна представа ,,Мрешћење шарана“ - Му-

зичкa школa – Атеље 212

28. 10. 2016. године – Дечија луткарска представа ,,Српска бајка“ - Му-

зичкa школa

01. 11. 2016. године – Позоришна представа ,,Рођендан господина Ну-

шића“ - Музичкa школa – Звездара Театар

03. 11. 2016. године –  Дечија представа ,,Седам Снежана и патуљак“ -

Музичкa школa   – Драмски студио Центра за културу – Премијера

05. 11. 2016. године –  Концерт играчке трупе ,,Una Saga Serbica“ - Му-

зичкa школa

Током  новембра  – 12. Фестивал влашке изворне песме - Музичкa школa 

24. 11. 2016. године – Дечија комбинована мјузикл представа ,,Није лако

бити дете“ - Музичкa школa 

25. 11. 2016. године – Позоришна представа ,,Родољупци“ - Музичкa

школa – Народно позориште Београд

Током децембра:

- Концерт хора ,,VIVA VOX’’ Београд - Биоскоп ,,Звезда“

- Позоришна представа ,,Воз“ - Музичкa школa – Звездара Театар

- Позоришна представа ,,Кафа и цигаре- поздрав из Београда“ - Музичкa школa –

Атеље 212

- Целовечерњи концерт КУД ,,Бор“ - Музичкa школa

- 24. 12. 2016. године - Меморијал ,,Слободан Божиновић“

- 26. 12. 2016. године - ,,Улица дечијег осмеха'', програм крајем децембра.

Установа , ,Центар за културу општине Бор“

МАЈДАНПЕК- У Градској галерији, односно, галерији Центра за кул-

туру у Мајданпеку у уторак је отворена још једна занимљива изложба “Снови

прошли и снови садашњи” Јелице Цице Савичић, уметнице из Кладова, која

је осим у том излагала и у аустријском граду Wеиз, представила своје ства-

ралаштво и на бројним колективним изложбама, сајмовима и фестивалима. 

Њена четврта самостална изложба, била је прилика да представи

своје рукотворине. Свет ткања моћног и вештог преплитања основе и потке

у старој некада свима познатој техници је кроз одевне и модне предмете ис-

писао њену причу о сновима прошлим, док је садашње снова мајданпечкој

публици представила сликањем на свилиу бројним техникама од акварела

и контура до батика.

Заинтересовани ће ову занимљиву изложбу моћи да погледају до

петка, 30.септембра. И.Ћ.


