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У наредном периоду више
ћемо радити на привлачењу инвести-
ција и отварању нових радних места. У
сарадњи са саветима месних зајед-
ница, радићемо на побољшању путне
инфраструктуре и решавању приори-
тетних проблема у општини Неготин.
Појачаћемо и тим који ради на пројек-
тима како би у скоријој будућности ус-
пешно реализовали веће програме у
корист свих грађана, изјавио је у ин-
тервјуу за недељник “Тимочке” Јован
Миловановић, председник општине
Неготин.

Председник сте општине
Неготин од маја 2014 године. Шта је
све урађено у протеклом периоду?

- Мој први радни дан после
конститутивне седнице Скупштине оп-
штине је почео ванредном ситуацијом.
Самим тим је највише труда  посвећено
отклањању последица поплава и ус-
пели смо да сопственим снагама  ре-
шимо све проблеме. У граду је за две
године у  инфраструктуру уложено
близу 340 милиона динара. Уз помоћ
државе, која је суфинансирала радове
са 11 милиона динара, потпуно је ре-
конструисана улица „Стојанка Радосав-
љевић“, за шта је укупно издвојено 23
милиона динара а радови су настав-
љени и ове године на обнови улице
„Стефанија Михајловић“ што је кош-
тало око 60 милиона динара. Након
поплава,  уочени су и проблеми са ка-
нализационом мрежом. Најургентније
је било код банке Интеса,  где је и ре-
конструисан одвод атмосферских вода
са 3,7 милиона динара. Ове године се
ради и на реконструкцији канала на Ра-
дујевачком путу а и у насељу „Борска“је
реконструисан канал. У насељу „Бор-
ска“ започети су и радови на сређи-
вању игралишта.  Око 256 милиона ди-
нара је уложено до сада у села : рекон-
струкцију домова културе, путне ин-
фраструктуре, атарских путева, играо-
ница за децу, школа. Преко 33 милиона
динара смо уложили у обнову школа,
за културу се укупно сваке  године из-
дваја близу 70 милиона динара, а за
спорт преко 35 милиона динара. На-
јважније је  да редовно исплаћујемо све
обавезе, а послове  радимо у сарадњи
са саветима месних заједница.

Како сте задовољни реали-
зацијом општинског буџета?

-Буџет за ову годину конципи-
ран је на 1,2 милијарде динара. Оства-
рен је суфицит у буџету који се креће
између 80 и 120 милиона динара.  Ин-
систирао сам на већем улагању у путну
инфраструктуру, па је ове године од-
војено укупно 140 милиона динара.
Јавне набавке су спроведене  и радови
су у пуном јеку.  Грађани  су препознали
нашу одговорност јер све послове на
време реализујемо, тако да је  у више
месних заједница поново заживела  ак-
ција „Динар на динар“.  У више МЗ је са-
купљено око 20 милиона динара у
оквиру ове акције, и мештани се све
чешће јављају са жељом да у сарадњи
са локалном самоуправом учествују у
суфинансирању радова. Акција „Динар
на динар“ није ништа ново, међутим ра-
није није било већег интересовања гра-

ђана јер се за неке послове чекало
дужи временски период.  Увели смо и
већу контролу код извођења радова
због проблема на које смо наилазили.

Са каквим проблемима сте
се суочили?

- Било је проблема око про-
бијања рокова, количине радова, про-
пуста у пројектној документацији,
грешака и несавесности и код извођача
и надзорних органа. Промене се тичу
законских одредби које нису биле до
сада у потпуности дефинисане угово-
рима. Сада су   права и обавезе учес-
ника, поступци у могућим спорним
ситуацијама  темељно дефинисани
уговорима са извођачима и уговорима
са надзорним органима,  а тиме је од-
говорност јасно дефинисана угово-
рима. Такође радимо на моделу уго-
вора са пројектантима како би намет-
нули што одговорнију израду пројектне
документације.  Јавља се проблем и
недовољног броја стручног кадра који
ће испратити овај посао у свим доме-
нима. 

Колико је дијаспора заинте-
ресована за сарадњу са Неготином?

- Велико је интересовање, и
захваљујући савременим техноло-
гијама људи из дијаспоре помно прате
сва дешавања у општини Неготин. Не-
задовољни су стањем путева а важна
им је и водоводна мрежа, и ту су
спремни да уложе новац. Важно је да
имају поверење у локалну самоуправу
како би решили да инвестирају у свој
родни крај и на томе убрзано радимо.
HTC food ,са капиталом из иностран-
ства је закупио државно земљиште на
површини од 11 хектара према Кобиш-
ници и професионално су приступили
радовима на плантажи јабука, што је
пример добро организованог и спрове-
деног посла. Тренутно је пољопри-
вреда на првом месту за инвестирање,

јер имамо доста неискоришћеног плод-
ног земљишта. Одвајамо близу 37 ми-
лиона динара  за аграрни буџет и
имамо близу 7000 хектара у државној
својини које дајемо у закуп потенцијал-
ним инвеститорима. План је да у на-
редном периоду урадимо узорковање
тог земљишта и да заинтересованим
закупцима, дамо тачне податке о ква-
литету, и упутимо их на то које културе
успевају на тим подручјима, јер има ин-
тересовања за пољопривредну про-
изводњу. Осим тога, ту је и систем
наводњавања. Имамо три простора за
реализацију ветро парка, и потенцијал-
ног инвеститора, међутим то треба у
наредном периоду у договору са Репуб-
ликом реализовати. Важан нам је и раз-
вој туризма, радићемо на обнови
инфраструктуре како би се на прави
начин искористили  туристички потен-
цијали општине Неготин.

Познато је да имате добар
пројектни тим. На чему се радило и
који су планови у будућности?

- Тако је. До сада смо  преко
Развојне аустријске агенције АДА за-
вршили обнову зграде пчелара, чије је
удружење  пето по развијености у
Србији. Са ГИЗ-ом и Министарством
пољопривреде смо у Радујевцу реали-
зовали пројекат комасације земљишта
на 2511 хектара.  Захваљујући томе
што смо учествовали на пројекту про-
ширења пореских обвезника, односно
пописивању грађана који нису прија-
вили своју имовину, добили смо на-
граду од Швајцарске развојне агенције
у износу од 250 000 евра, и тај новац
употребили  за замену, постојећих све-
тиљки ЛЕД расветом.  Учествујемо у
пројектима прекограничне сарадње са
Румунијом и Бугарском. Вредност
пројеката се креће од 200 до 400 хи-
љада евра. Покренуо сам иницијативу
и за куповину зграде Дома војске и у са-

радњи са Министарством правосуђа
решићемо дугогодишњи проблем са
смештајем судова и тужилаштва, а ра-
димо на томе и да неготинској полицији
обезбедимо адекватнији смештај.  

Шта су приоритети ?
- На првом месту су инвести-

ције и отварање нових радних места.
Наш највећи инвеститор Елексир је ове
године  уложио 10 милиона евра у по-
стројења, отворена су нова радна ме-
ста и желимо да тај инвестициони
замах у наредном периоду буде јачи.
Нудимо субвенције,  географски поло-
жај је погодан због Дунава и границе са
Румунијом и Бугарском, а ми ћемо на-
ставити радове на побољшању инфра-
структуре како би се што већи број
потенцијалних инвеститора одлучио да
започне бизнис у Неготину.  Веома
важна је политичка стабилност,  конти-
нуитет власти која има стратегију у
дужем временском периоду, јер неста-
билна политичка ситуација и често ме-
њање закона до сада су кочили
инвеститоре за озбиљнија улагања у
Србији.

Како сте задовољни радом
Општинске управе?

- Нисам у потпуности био за-
довољан радом Општинске управе и
било је потребно уложити напор да се
ствари покрену на  боље. Обим по-
слова и учесници у процесу су се сада
уходали у раду, и треба систем одржа-
вати да би се постигли жељени резул-
тати. До сада сам променио три на-
челника Општинске управе јер сам не-
престано радио на побољшању рада  и
спреман сам да повучем потезе који су
неопходни да би дошло до  побољ-
шања. Било је и других кадровских про-
мена и уз свакодневну контролу рада,
резултати су успешнији. Неопходно је
довести рад Општинске управе и ин-
ституција до тог нивоа да би се обим
обраћања председнику општине за ин-
тервенцију  знатно смањио .

Каква је  сарадња са оста-
лим градовима у окружењу и има ли
ту места за реализацију озбиљнијих
регионалних пројеката?

- Реализација озбиљних ре-
гионалних пројекта је на нивоу идеја.
Имамо добру сарадњу са градовима и
општинама у окружењу, међутим поред
свих проблема које имају општине, тај
обједињујући фактор који би водио  ре-
гионалну стратегију  тренутно не може
да обједини сва места. Сви смо скон-
центрисани на неке локалне обавезе,
нема времена ни капацитета за тако
крупне стратегијске ствари као што је
Регион. Управо комплетан систем тако
функционише, и неопходно је разра-
дити остале учеснике да део послова
завршавају у потпуности, како би чел-
ници општина били у могућности да
раде на јачој регионалној сарадњи и
већим програмима од интереса за
ширу друштвену заједницу.

Д.К.
Пројекат „Неготин на путу 

транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног 

развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

ПРИОРИТЕТ НОВА РАДНА МЕСТА

Јован Миловановић, председник општине Неготин за „Тимочке“
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МАЈДАНПЕК - Сврсис-
ходно трошење средстава од
стране локалне самоуправе и Ми-
нистарства унутрашњих послова
за потребе заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, била је
тема Панел дискусије коју су по-
следњег дана септембра у граду
под Старицом заједнички органи-
зовали Ресурс центар Мајданпек и
Београдски центар за безбед-
носну политику (БЦБП). Том при-
ликом представљена је студија
случаја „Изнуђене набавке: Како
локалне самоуправе противзако-
нито опремају ватрогасце“, аутора
Дејана Шкорића из удружења Ре-
сурс центар из Мајданпека.

Говорило се о томе шта
значи сврсисходно трошење
новца, какво је стање опремљено-
сти одељења Сектора за ван-

редне ситуације на локалу, који су
кључни изазови функционисања
ватрогасних служби на локалу, ко
је одговоран за опремање снага
цивилне заштите на локалу и при-
мери набавке ватрогасних возила
на локалу. Владимир Ерцег је
представљајући пројекат „PRO-
CURE: Јачање цивилног надзора
над јавним набавкама у сектору
безбедности“ у оквиру чије реали-
зације је одржана ова трибина, ис-
такао да је окупљена група
невладиних организација, које су
заинтересоване за надзор управ-
љања финансијама у сектору без-
бедности – PRO-CURE. Нагласио
је да је трошење јавних средстава
сврсисходно када је у складу са
начелима економичности, ефи-
касности и ефективности и када
се остварују циљеви за које су

средства намењена. О стању, мо-
гућностима и опремљености сек-
тора за ванредне ситуације и
цивилне заштите у општини
Мајданпек говорио је Драшко По-
повић. Истакао је недовољну
опремљеност ватрогасних једи-
ница, али и да је општина Мајдан-
пек усвајањем потребних доку-
мената за функционисање у овој
области урадила више од других у
региону, као и да кроз пројекате
прекограничне сарадње покушава
да реши опремање јединица.

Говорећи о студији слу-
чаја „Изнуђене набавке: Како ло-
калне самоуправе противзаконито
опремају ватрогасце“, Дејан Шко-
рић јенагласио да у Србији го-
дишње избије око 17 хиљада
пожара у којима страда у просеку
80 грађана  а буде повређено и до

њих 300. Око хиљаду људи сваке
године буде спашено залагањем
ватрогасаца. Сваки динар уложен
у опремање ватрогасних служби у
развијеним земљама се враћа че-
твороструко, а код нас још и више
вреди. Лошу опремљеност ватро-
гасних јединица и старост возног
парка, због низа околности треба
решавати  системски  а не спора-
дичним покушајима локалних са-
моуправа, јер су такве набавке
иако сврсисходне, често незако-
ните и погрешне. 

Закључено је да је тро-
шење јавних средстава из буџета
јединица локалних самоуправа на
опремање јединица цивилне за-
штите неефикасно и често контра-
продуктивно, да је реч о проблему
који треба решавати са нивоа
државе.           И.Ћ.

СВРСИСХОДНО ФИНАНСИРАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛУ
Ресурс центар и Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП) организовали Панел дискусију 

БОР - Стање безбедности на подручју Полицијске
управе у Бору је повољно а у претходних девет месеци оства-
рени су и завидни резултати у борби против криминала, коруп-
ције, на сузбијању кријумчарења наркотика, акцизне робе, као
и обезбеђивања личне и имовинске сигурности грађана ,
речено је на конференцији за новинаре у Полицијској управи у
Бору.

- Резултати рада криминалистичке полиције су веома
добри и имамо смањење броја кривичних дела за око 18 одсто.
Већи је број расветљених кривичних дела са непознатим из-
вршиоцем у односу на предходну годину за око 30 одсто-казао
је Бранислав Стојадиновић, начелник Полицијске управе Бор.
Он је нагласио да ће полицајци наставити  борбу против  кри-
минала и стабилности јавног реда и мира.

-У извештајном периоду за првих девет месеци текуће
године заплена дувана и производа од дувана већа је за 78
одсто. Број заплењених боксова цигарета повећан је за 90
одсто и резаног дувана за чак 453 одсто-наглашава Стојадино-
вић и додаје да је вредност заплењене робе процењена на око
5,5 милиона динара.

На подручју Полицијске управе Бор у раду на сузбијању
нарко криминала поднето је 26 кривичних пријава против преко
30 лица за кривично дело неовлашћена производња и став-
љање у промет опојних дрога.

– У периоду јануар-септембар заплењено је 23 кило-
грама дроге, што је знатно више него 2015.године када је за-
плењено само седам килограма. У 2016.је заплењено и 45
саксија са биљкама канабиса и две приручне лабораторије-до-

даје Стојадиновић.
На конференцији за новинаре је  истакнуто и да је забе-

лежено смањење прекршаја из области јавног реда и мира за
око 13 одсто као и да је општина Бор једна од ретких која има
институцију школског полицајца који покрива 90 одсто основних
и средњих школа у граду и чији су резултати изузетно запажени.
Статистички показатељи указују и на позитивне тенденције у
области безбедности саобраћаја где је смањен број погинулих
на путевима.

М.М.

УСПЕШНА БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ

Конференција за новинаре у Полицијској управи Бор
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МАЈДАНПЕК - Пољо-
привредници са територије оп-
штине Мајданпек који су у
поплавама које су задесиле
ово подручје у више наврата
током 2014.године претрпели
штету и губитак пољопривред-
них машина, крајем септембра
добили су нове прикључне ма-
шине и култиваторе, донацију
Европске Уније у оквиру про-
грама помоћи ЕУ поплавље-
ним крајевима у Србији. Ме-
наџер пројеката Делегације
ЕУ у Србији, Карл Хајнц Вогел,
посетио је Бољетин, село у оп-
штини Мајданпек које је пре-
трпело највише штете и у
присуству председника оп-
штине Мајданпек, Дејана Ваг-
нера, пољопривредницима Бо-
љетина свечано уручио при-
мопредајну документацију за
машине. Они су обишли дома-
ћинстава у овом селу која су
добила донације из програма
помоћи Европске уније. 

У оквиру програма по-
моћи поплављеним подру-
чјима у Србији, у општини
Мајданпек је до сада помоћ
добило 348 пољопривредника
а укупна средства, до сада из-

двојена за ову општину, из-
носе преко 56.000 евра. Вред-
ност донације ЕУ у пољо-
привредним машинама је још
преко 40.500 евра, а пољопри-
вредници су добили култива-
торе, косачице, сакупљаче
сена и ротофрезе. Укупан број
корисника који су добили по-
љопривредне машине је 31, а
највећи број а је из месне
заједнице Бољетин, где је ште-
та у поплавама имала ката-
строфалне размере. 

И.Ћ.

Б О Љ Е Т И Н  Н И Ј Е  З А Б О РА В Љ Е Н
Помоћ ЕУ поплављеном подручју у пољопривредним машинама

КЛАДОВО - Организација за храну и пољопривреду
Уједињених нација испоручила је кладовским произво-
ђачима, који су претрпели велику штету у поплавама пре две
године,18 пољопривредних машина, вредних 19.800 евра.
Донацију су пољопривредницима из Подвршке, Грабовице и
Текије, поред представника ФАО, уручили и представници оп-
штине на реализацији програма, као и испоручиоци опреме
Фабрике за пољопривредну механизацију из Бољевца. 

-У складу са својим потребама и исказаним губицима
пољопривредницима су испоручени плугови, косачице, кул-
тиватори, ротофрезе и мотокопачице. Највећи број механи-
зације добили су мештани села Подвршка који су претрпели
велике штете у поплавама – каже Љиљана Исић, из УН ФАО
организације.

Испоруку пољопривредне механизације за пољопри-
вреднике из Кладова финансира Европска унија у оквиру
програма помоћи Европске уније поплављеним подручјима
у Србији, а из претприступних, ИПА фондова.

До сада је различите пакете помоћи од семена, ђуб-
рива, преко пластеника, кошница, пумпи, до стоке и сточне
хране,  чија укупна вредност премашује суму од 62.000 евра,
добило 335 пољопривредника из Кладова. У октобру и но-
вембру очекују се и испоруке семена за јесењу сетву и сад-
ница воћа, најављују донатори. 

С.М.Ј.

П О М О Ћ  З А  П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И К Е
Кладовљанима механизација од Европске уније
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КЛАДОВО - Општину Кладово посетио је Себастијан Рим, директор
“Дунавског бироа” и “Дунав феста" из Улма. За госта из Немачке организован
је свечани пријем у кабинету председника општине Радисава Чучулановића.
На састанку, који је том приликом одржан, разговарало се о могућностима
интензивније сарадње Кладова и Улма у разним областима друштвеног жи-
вота, а нарочито у повезивању и презентовању туристичких потенцијала ова
два дунавска града.

-Желимо да наша позитивна искуства која имамо поделимо са вама
у организацији вашег фестивала. Фестивал је једна одлична прилика за обе
регије и верујем да ће тек уследити и бројне посете и наравно сарадња – ис-
такао је Себастијан Рим, директор „Дунав феста“.

Сарадња два фестивала, речено је, могла би да се огледа и у
јачању целокупног развоја дунавске регије, не само засноване на традицио-
налним вредностима, већ и у економским, културним и спортским аспектима. 

-Циљ нам је да наш фестивал, попут фестивала у Улму, буде
највећи у Доњем Подунављу. Геостратешки положај Кладова је такав да
имамо све компаративне предности у односу на друге градове и желимо да
12. фестивал буде организован уз учешће група  из Мађарске, Хрватске, Ру-
муније, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Грчке и желимо да то буде један
балкански фестивал чији ће центар бити у Кладову. Зато су нам потребна
огромна средства и ми очекујемо да добијемо једну укупну привредну, кул-
турну и спортску сарадњу са градом Улмом, да то буде једна дуготрајна са-
радња на здравим основама – каже Радисав Чучулановић, председник

Општине Кладово.
У општини Кладово формира се тим који почиње са припремама за

12.Етно фестивал у Кладову, који се планира за наредни јул. Део тог тима
ће, истакао је Радисав Чучулановић, бити и Себастијан Рим.                      

С.М.Ј.

БОР - Свечаном акаде-
мијом у Сали Музичке школе
„Миодраг Васиљевић“, у присуству
челника локалне власти и много-
бројних званица, чланова Општин-
ског већа и директора школа и
установа, обележен је 3.октобар
Дан општине Бор и Дан ослобо-
ђења у Другом Светском рату. За
делегацију општине Крива Паланка
из Македоније, коју је предводио
предсе- дник општине Арсенчо
Алексовски, организован је  пријем
у кабинету председника општине
Бор Живорада Петровића.

- Циљ посете је јачање по-
стојећег пријатељског односа са
општином Бор, с обзиром на то да
већ пет година КУД Ново селиште и
КУД из Криве Паланке успешно са-
рађују. Желимо да разменимо иску-
ства и проширимо сарадњу, осим
на културном пољу и у другим
областима друштвеног живота –
казао је Алексовски.

Председник општине Бор
Живорад Петровић нагласио је да
je посета делегације из Kриве Па-
ланке почетак успешне сарадње у
разним областима.

-Крива Паланка из Македо-
није је рударско место као и Бор,
тако да ћемо покушати да успоста-

вимо сарадњу у тој привредној
грани. Размотрићемо све могућно-
сти сарадње  на економском и при-
вредном плану, као и у области
спорта и културе – нагласио је Пет-
ровић.

На свечаној седници у Са-
ли Музичке школе најбољим учени-
цима борских основних и средњих
школа додељени су лап топ рачу-
нари. Подељено је 12 лап топ рачу-
нара а локална самоуправа је за
ову намену из општинског буџета
издвојила 465 хиљада динара.

Посетиоци су имали при-
лике и да чују више о капиталним
инвестицијама у општини Бор у
претходном периоду.

- Много тога је урађено у
граду и селима борске општине, а
посебно нас радује што смо све по-
слове завршили сопственим сред-
ствима.  До априла 2017. године
завршићемо асфалтирање град-
ских саобраћајница и обновити тоа-
лете у  школама.  У свим сеоским и
градским школама смо урадили за-
мену кровне конструкције, обнову
столарије,  фасаде и термоизола-
цију и надаље ћемо наставити са
сређивањем школског инвентара.
За изградњу постројења за пре-
чишћавање отпадних вода, аплици-
раћемо за средства код европских
фондова. Наставићемо са улага-

њима у спорт и пољопривреду, и
нећемо одустати од идеје да у сва-
ком селу добијемо по две фарме.
Улагаћемо и у социјални програм и
развој привреде као што смо и
досад чинили. Приоритет је отва-
рање нових радних места, и у бу-
џету за наредну годину пре-
двидећемо  знатно већа средства
са намером  да привучемо инвести-
торе и отворимо нова радна места
– поручио је Живорад Петровић.

На свечаној академији, го-
сти су имали прилике да чују и по-
лазнике школе гитаре коју органи-
зује Установа Центар за културу ,
ученицу III разреда овдашње Му-
зичке школе Сару Митровић, која је
у класи професора клавира Маје
Ордић и прослављене борске му-
зичаре Бојана Чукић, Горана Стан-
ковића и Сташу Боновић који су
извели џез обраде композиција
класичне музике.

Представници локалне са-
моуправе и борачких организација,
поводом обележавања Дана осло-
бођења у Другом светском рату по-
ложили су венце и цвеће на спомен
обележје стрељаним и вешаним
партизанима 1941. године у центру
града.                                        

Д.К.

О Б Е Л Е Ж Е Н  Д А Н  О П Ш Т И Н Е  Б О Р
Бор сарађује са Кривом Паланком из Македоније

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ
Најбољим ученицима борских основних и средњих школа, уче-

ницима који су освојили неко од прва три места на републичким и ме-
ђународним такмичењима, представници локалне самоуправе уручили
су новчане награде у сали овдашње Музичке школе „Миодраг Васиље-
вић“. Том приликом, за 50 ђака, носиоца дипломе „Вук Стефановић Ка-
раџић“ из основних школа, обезбеђена је новчана награда у висини од
по 3500 динара, а 32 ученика средњих школа примило је по 4000 ди-
нара. Укупно 49 ученика из основних и средњих школа који су освојили
неко од прва три места на републичким такмичењима,  за прво место
су добили по 4000, друго 3500 и за треће место по 3000 динара. За ос-
војено треће место на међународном такмичењу додељена је новчана
награда у висини од 6000 динара. 

Награде су припале и менторима. Тако је 26 професора мен-
тора, 17 из основних и девет из средњих школа,  добило награду од по
3000 динара. 

К Л А Д О В О  С А Р А Ђ У Ј Е  С А  У Л М О М
Директор „Дунав феста“  посетио Кладово
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КЊАЖЕВАЦ - Регио-
нална агенција за развој ис-
точне Србије (РАРИС) орга-
низовала је у Књажевцу пре-
зентацију кампинг туризма, ту-
ристичке гране, која је у нашој
земљи још у повоју. О могућно-
стима за њен развој у источној
Србији и у Књажевцу, где се
планира изградња кампа у не-
посредној близини Бањице, го-
ворио је Владимир Ђумић,
председник Кампинг асоци-
јације Србије. 

Кампинг туризам у не-
ким земљама Европе учествује
и до 25 одсто у укупним прихо-
дима од туризма. У Србији иде-
ја о кампинг туризму још увек
није заживела, иако за то има-
мо велики потенцијал, оценио
је у Књажевцу председник Кам-
пинг асоцијације Србије Влади-
мир Ђумић.

- Идеја о кампингу до
сада није заживела, између
осталог и зато што је то ниско-
профитабилна привредна гра-
на, иако она у Европи чини и 25
одсто укупне туристичке при-
вреде. Код нас је то далеко
ниже, а наша земља је препуна

потенцијала за овакву врсту ту-
ризма. Имамо нетакнуте при-
родне зоне, светлосно и звучно
незагађене целине, природне
резервате, националне пар-
кове, бање, транзитни правац
ка јужним морима. У источној
Србији постоји више него до-
вољно потенцијала да се ова
грана развија. Политичари ста-
лно причају о квалитетима и
лепотама источне Србије, о ин-
вестицијама, а на крају се ни-
шта не деси, јер су улагања у
хотелску индустрију превелика,
док се у кампингу све дешава

брзо –казао је Ђумић.
Идејни пројекат за први

камп у Књажевцу урађен је у
Дирекцији за развој, урбанизам
и изградњу, што је један од
првих корака ка реализацији
идеје да он буде изграђен у
близини термо – минералног
извора Бањица, каже председ-
ник општине Милан Ђокић.

- Пре извесног времена
почели смо да размишљамо о
томе да формирамо камп у
близини термо – минералног
изворишта на Бањици. Данас
смо видели да смо на добром

путу и да је идеја о формирању
кампа јако добра и да може
бити права подршка промоцији
изворишта, можда и први ве-
лики корак ка формирању пра-
вог туристичког центра и на том
нашем ресурсу – нагласио је
Ђокић.

Презентацији кампинга,
коју је организовао РАРИС при-
суствовали су и власници кућа
за одмор на подручју наше оп-
штине, који у спајању кампинга
и сеоског туризма, виде шансу
за додатни приход.

Љ.П.

К А М П И Н Г  Т У Р И З А М
У плану изградња кампа близу Бањице

КЊАЖЕВАЦ – Овогодишња, десета по реду “Шипу-
ријада” биће одржана у суботу, 8. октобра  у селу Ново Корито,
у згради задружног дома.  Организатори припремају такмичар-
ски, ревијални, уметнички и едукативни програм, саопштили су
из Туристичке организације (ТО) општине Књажевац.

- У такмичарском делу у категорији ликовних и литерар-
них радова учествују ученици из свих основних школа и пред-
школске установе из Књажевца. Отворено је такмичење за све
заинтересоване у категоријама: најлепши шипурак, најбоља
мармелада од шипурака, најоригиналнији рецепт и најлепше
уређена тезга – речено је у књажевачкој ТО.  

Ова туристичко привредна манифестација први пут је
одржана 2007. године. Свечано отварање манифестације зака-
зано је у 11:55 часова. 

Из ТО Књажевца су нагласили да аутобус из тог места
полази у 10,00 часова испред хотела “Тимок”.                        Д.К.

ПОЧИЊЕ “ШИПУРИЈАДА” 
Манифестација ће бити одржана у селу Ново Корито

КЊАЖЕВАЦ - У склопу пројекта “Обука кадрова као фактор
развоја туризма источне Србије” у РАРИС-у је организована обука за
припрему регионалних туристичких пакета источне Србије. 

Регионална агенција за развој источне Србије заједно са осам
туристичких организација са подручја Тимочке крајине и кластером
руралног туризма Чаролија истока реализује пројекат “Обука кадрова
као фактор развоја туризма источне Србије”. Тим поводом, средином
недеље у просторијама РАРИС-а у Зајечару одржана је обука за при-
прему регионалних туристичких пакета источне Србије. 

Уз помоћ предавача, учесници обуке били су у прилици да
науче како се праве туристички пакети који ће моћи да се понуде тур
оператерима и да се продају на тржишту. Планирано је одржавање
још једне едукације из области маркетинга под називом “Маркетинг
дестинације источне Србије и усаглашавање са националном кампа-
њом Туристичке организације Србије”. 

Пројекат финансира Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација, а кофинансирају РАРИС и кластер Чаролија истока.                                                                                                    

Љ.П.

К А К О  Д О  Т У Р И С Т И Ч К И Х  П А К Е Т А  ?
Организована обука за припрему регионалних туристичких пакета
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На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење),
Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), чл. 12. Одлуке о Градском већу
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ бр. 1/08, 03/10 и 7/11), Одлуке о другом допунском буџету Града Зајечара за 2016.
годину I број 400-31 од 03. 06. 2016. године и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара III број:403-5/2016 од 28.09.2016. године Градско
веће Града Зајечара објављује:

Ј А В Н И   П О З И В
за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката у области јавног 

информисања на територији Града Зајечара у 2016. години

I   Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
Буџетом Града Зајечара за суфинансирање производње и дистрибуције програмских садржаја јавних гласила на тери-

торији Града Зајечара и Републике Србије, који су значајни за остваривање јавног интереса, предвиђена су средства у укупном
износу од 14.250.000,оо динара. Најмањи износ средстава која се одобравају по пројекту је 50.000,оо динара, а највећи
6.000.000,оо динара.

Право учешћа на конкурсу имају: издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за при-
вредне регистре и правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја. Учесник конкурса може
конкурисати само са једним пројектом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.

Конкурсна документација треба да садржи: пријаву за пројекат (образац 1), буџет пројекта (образац 1), решење о ре-
гистрацији правног лица у Агенцији за привредне регистре, решење о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне
регистре са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима, дозволу за емитовање радио и ТВ
програма издату од Регулаторног тела за електронске медије, потврду Народне банке Србије да нема евидентиране основе и
налоге у принудној наплати, оверену изјаву / сагласност јавних гласила да ће наведени програмски садржај бити реализован у
складу са пројектом - за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију ТВ и радијског програма и визуелни приказ
предложеног медијског садржаја.

Рок за подношење пријава пројеката је 14. октобар 2016. године.

II   Јавни позив за достављање предлога за чланове конкурсне комисије
У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање

јавног интереса у области јавног информисања, Градско веће Града Зајечара упућује јавни позив новинарским и медијским
удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији, да доставе своје предлоге за чланове комисије за
реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања. За члана
комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије, или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Рок за подношење предлога кандидата је 14. октобар 2016. године.

Предлоге пројеката и кандидата за конкурсну комисију доставити у прописаној форми на адресу: Градска управа Града
Зајечара, Трг ослобођења 1, 19.000 Зајечар, са назнаком: "Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног ин-
формисања", или предати лично у Информативно услужном центру Градске управе Града Зајечара, Трг ослобођења 1.

Текст Конкурса и обрасци пријава објављени су на званичној ВЕБ презентацији Града Зајечара и могу се преузети са
интернет адресе www.zajecar.info у одељку Огласи.

Јавни позив за учешће на конкурсу објавити на званичној ВЕБ презентацији Града Зајечара и у Недељнику Тимочке. 

III број: 403-7/2016
У Зајечару, 05.09.2016. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК

Велимир Огњеновић

РЕКВИЗИТИ ЗА МАЛИШАНЕ
„Бебиронче“ изненадило малишане из вртића „Бошко Буха“

БОР - Чланови удружења грађана
„Бебиронче“, у дворишту код обданишта
„Бошко Буха“, од 50 старих гума, које им
је донирала фирма „Гамп“, направили су
реквизите за дечију игру. Боју и земљу
обезбедило је ЈКП „3.октобар“, а мали-
шани су се видно обрадовали новој
справи за игру.

- Само је потребна добра идеја и
креативност, и са врло мало средстава
деца се могу обрадовати а свима нама је
важно указивати и на корисност рецик-
лаже – наглашавају у „Бебирончету“. Д.К.
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КЊАЖЕВАЦ - Центар локалне демократије ЛДА и Центар за културу и
уметност К019 из Књажевца организовали су изложбу фотографија пристиглих
на конкурс “Књажевац кроз минијатуру”. Изложба је отворена на шеталишту у
центру Књажевца, поред Сврљишког Тимока, са циљем да се грађанима скрене
пажња да је младима потребно место за окупљање. 

Желећи да привуку пажњу грађана и објасне зашто им је потребан Ом-
ладински центар, млади, организовани у Центру локалне демократије, приредили
су изложбу фотографија послатих на конкурс ''Књажевац кроз минијатуру''.

- Центар локалне демократије ове године је код Министарства омладине
и спорта изашао са пројектом ''Видимо се у центру''. Циљ пројекта је подршка ини-
цијативи младих за отврање омладинског центра у Књажевцу. Ово је један од до-
гађаја којим желимо да привучемо пажњу грађана и објаснимо зашто је један
овакав центар неопходан младима - каже Ивана Милосављевић из Центра ло-
калне демократије (ЛДА).

На градском шеталишту изложено је 170 фотографија људи, догађаја,
природе, чак и кућних љубимаца, забележених у Књажевцу професионалним апа-
ратима, или мобилним телефонима.

- У питању су афирмисани и неаформисани аутори, они који се профе-
сионално баве фотографијом, али и аматери и они који се уопште не баве фото-
графијом. Снимали су фото апаратом, мобилним телефонима. Хтели смо да
покажемо да Књажевац има велики број људи који би се бавили неким креатив-
ним стварима...Ово је ''тихи бунт'' да омладина добије своје место, односно тај
омладински центар'' - објашњавају ауторке изложбе Жељка Алексић и Јована
Васковић из Центра за културу и уметност К019.

Конкурс “Књажевац кроз минијатуру” реализован је у оквиру пројекта “Ви-
димо се у центру” који Центар локалне демократије ЛДА и Центар за културу и
уметност К019 спроводе у оквиру програма „Млади су закон“, а финансира Ми-
нистарство омладине и спорта.                                                                              Љ.П.

КЊАЖЕВАЦ КРОЗ МИНИЈАТУРУ
Отворена изложба на шеталишту у центру Књажевца

БОР - Борски Зоолошки врт је и ове године обележио Светски
дан дивљих животиња у организацији са ученицима из Основне школе
"Душан Радовић" у Бору.

-Старији основци су на данашњој манифестацији коју органи-
зујемо традиционално већ четврти пут, преузели улогу наставника и
својим млађим другарима из нижих разреда објашњавали основне карак-
теристике о животињама у нашем зоолошком врту-каже Слађана
Савић,ПР овдашњег зоо врта.

У склопу манифестације  одржана је и радионица из српског
језика где су ученици петог разреда ОШ "Душан Радовић",  писали на тему
о животињама, а посети врту су се одазвали и ученици овдашње ШОСО
"Видовдан".

-Драго нам је да се из године у годину број посетиоца у зоо врту
повећава, тако да смо током летњих месеци бележили и преко 200 про-
датих улазница дневно, а с обзиром на то да деца до 12 година не плаћају
улаз  можемо рећи да је број посетиоца био и двоструко већи-наглашава
Савићка и додаје да је кенгур Сања која је током летњих месеци бора-
вила у свом кавезу на отвореном изазивала дефинитивно највећу пажњу
свих посетиоца.

Зоолошки врт у Бору ће и  у наредном периоду  наставити са ор-
ганизацијом сличних акција, а надлежни у овом предузећу истичу да је
обезбеђен и  велики број нових реквизита за игру за најмлађе посетиоце.

M.M.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН 

ЗАШТИТЕ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

Традиционална манифестација у борском зоо врту

На дијализу пацијенти путују у Зајечар

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
КЊАЖЕВАЦ - Док апарати за хемодијализу стоје нераспаковани,

више од 20 пацијената из Књажевца свакодневно на терапију, која значи
живот, путује у Зајечар. Своје право на лечење и квалитенији живот они ће
покушати да остваре кроз удружење, чије је формирање најављено на скупу
у Дому културе. Како кажу, не мире се са ''тихом еутаназијом'', која им прети,
уколико се настави са оваквим начином лечења. 

Пацијенти који болују од бубрежне инсуфицијенције више неће мо-
рати да на дијализу путују у околне градове, већ ће у своме месту добити
здравствену услугу по највишим европским стандардима,  рекао је медијима
шестог марта 2014. године тадашњи директор ЗЦ у Књажевцу др Мидодраг
Рашић, након што се похвалио апаратима за дијализу, које је донирала Влада
Италије. Доктор Рашић је тада  претпоставио да ће једина препека, недоста-
так стручног особља, бити лако превазиђена. 

Две године касније, апарати стоје нераспаковани, број болесних се
са тадашњих 14, попео на 24, а пацијенти се свакодневно на дијализу и даље
превозе у Зајечар, што свима њима представља велики проблем и утиче на
ионако нарушено здравље, жали се један од болесника Миодраг Павловић. 

- На дијализу идем од нове године три пута недељно по четири сата.
Велики је напор да се одвеземо (најмање 40 минута проведемо у комбију по
оваквим путевима). На свакој дијализи изгубимо по два до три литра течно-
сти, неки и пет. Можете да замислите какви смо после дијализе, а још треба
да путујемо како бис е вратили кућама. Ако ти апарати постоје, да пробамо
да се некако организујемо, да ако треба идемо и у Министарство. У култур-
ном свету тиха еутаназија не би требало да постоји – казао је Павловић.

Стручни кадрови који би радили на одељењу за хемодијализу још
нису пронађени. 

- Обука кадрова би могла да се спроведе, али то би довело до тога
да се поремети функционисање осталог дела Здравственог центра. Било је
у плану да буду два лекара – један специјалиста интерне и један опште ме-
дицине, али ту су и техничка лица...Забрана запошљавања онемогућила је
да се приме радници за ту службу, а апарати, опрема и просторије су ту -
каже докторка Весна Тасић. 

Шансу да олакшају себи живот хронични бубрежни болесници, као

и они подвргнути трансплантацији, пронашли су у формирању удружења,
које би им обезбедило јединствен наступ код државних органа. Локална са-
моуправа је ту да им помогне, поручује Горан Поповић, помоћник председ-
ника општине.

- Дефинитивно имамо велики проблем. Знамо да наш Дом здравља
има опрему, знамо и да постоји забрана запошљавања у јавном сектору, али
не можемо да останемо глуви на овај проблем. Подржавамо њихову ини-
цијативу да направе удружење и заједно ћемо се обратити Министарству
здравља – поручио је Поповић.

У опремање јединице за хемодијализу у Књажевцу уложено је око
12 милиона динара. Поред донираних апарата, новац за опремање простора,
плаћање пдв-а и друге трошкове обезбедила је локална самоуправа. 

Љ.П.


