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БОР - У протеклих пет го-
дина број регистрованих путничких
возила у Борском округу повећао се
за близу 15 одсто. Сваки четврти
житељ нашег округа вози путничка
кола, сваки 473 трактор, а на сваког
47 долази по једно теретно возило.
Између два пописа (2002/2011. го-
дина), број становника смањио се за
близу 20 одсто, са тенденцијом раста
депопулације, старења станов-
ништва и преваги морталитета у од-
носу на наталитет. Сваки 10 житељ
Борског округа је незапослено лице.

Борски округ је, по попису из
2002. године, имао око 150 хиљада
становника, а по последњем попису,
2011. године, тај број се свео на око
125 хиљада становника. Смањење
од око 25 хиљада становника  је пан-
дам укупном броју становника колико
су 2002. године приближно имали
Мајданпек или Кладово.

Насупрот томе, по подацима
Полицијске управе (ПУ) у Бору, број
регистрованих путничких возила у
Борском округу износио је 2011.  го-
дине 27.669, а 2015. 31.718, што је
повећање броја регистрованих во-

зила од 14,6 одсто. У Бору, који
појединачно има највећи број регист-
рованих путничких возила, пораст у
наведеном периоду је са 10.775 на
12.393 путничких возила, што износи
око 15 одсто.

По подацима ПУ за 2015. го-
дину, најмањи број теретних возила

има Мајданпек-284, а највише Него-
тин-974. Бор има 871 регистровано
теретно возило, а Кладово 444.

У Борском округу највећи
број регистрованих трактора има Не-
готин-152, следе Бор-42, Кладово-36
и Мајданпек-34.
Иако не поседујемо званичне по-

датке, евидентно је да се постојећа
путна инфраструктура у градовима
нашег региона није значајно увећала.
Новац је превасходно улаган у одр-
жавање и реновирање постојеће
путне мреже.

И док градови попут, при-
мера ради, Зајечара, Неготина и Со-
кобање имају уређену наплату
паркирања, у Бору тога нема. Стога
је, при оваквом повећању броја пут-
ничких возила, “нормално“ што воз-
ачи све више заузимају тротоаре и
површине намењене искључиво за
пешаке, или се паркирају и заустав-
љају на самим најпрометнијим саоб-
раћајницама.

По анализи коју је урадио
“Борски проблем“, још 2010. године,
Бор би од наплате паркирања само у
ужем центру града, са симболичних
20 динара по сату, месечно инкаси-
рао око три милиона динара. Десетак
Борана би добило посао, паркирање
би било рационално, а новац који би
се слио у буџет могао би бити утро-
шен на повећану безбедност у зо-
нама школа и кретања најмлађих
суграђана.                                        Е.Т.

Б Р О Ј  В О З И Л А  В Е Ћ И  З А  1 5  О Д С Т О
На територији Борског округа

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана седма седница Општинског већа.
На дневном реду били су извештаји о оствареним резултатима свих основних и
средњих школа за прошлу школску годину као и Извештаји о припремљености за
школску 2016/2017 годину. 

- Радује нас што су књажевачка деца и у основним и средњим школама
постигла значајне резултате у претходној школској години, да су све школе при-
премљене за наредну школску годину, да немају никаквих дуговања и то је нешто
што је неизоставно поменути. Наше школе су једне од најбоље финансираних у
Србији и књажевачки ђаци остварују одличне резултате, на шта град треба да
буде поносан – казао је Милан Ђокић, председник општине Књажевац.

Пред већницима је био и предлог одлуке о покретању поступка реали-
зације јавно-приватног партнерства за пројекат „Унапређење и модернизација
јавне расвете у општини Књажевац“. 

- Локална самоуправа годишње за одржавање јавне расвете издваја из-
међу 22 и 25 милиона динара. Преласком на рационалнију ЛЕД технологију оче-
кује се да ће се остварити значајна уштеда– додао је Ђокић.

На  седници су формирани  Локални савет за запошљавање, Савет за
безбедност саобраћаја, Локални савет за миграције, Комисија за избор корисника
избеглих и интерно расељених лица за доделу хуманитарне помоћи и Радна група
за израду Прогарама за заштиту животне средине за период од 2016. до 2020. го-
дине.                                                                                                         

Љ.П.

М ОД Е Р Н И З А Ц И Ј А  Ј А В Н Е  РАС В Е Т Е
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу 

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић састао
се у Минићеву са председницима 12 месних заједница минићевског краја. Са-
станком су доминирале теме везане за економски развој овог дела општине,
а разговарало се и о свакодневним проблемима становништва. 

Локални економски развој, комасација, наводњавање долине Ти-
мока, развој пољопривреде, биле су неке од тема о којима је са 12 председ-
ника месних заједница минићевског краја разговарао председник општине
Милан Ђокић.

- Ово је крај који има развојну перспективу и желели смо да данас
предочимо  наше идеје за даљи развој минићевског краја и да од председника
месних заједница чујемо шта су то проблеми. Наредни састанци ће бити
усмерени ка креирању буџета, договарању приоритета - рекао је Ђокић. 

Овакви скупови су обострано корисни и за нас и за локалну само-
управу, сматра председник месне заједнице Минићево Славољуб Милано-
вић. Он истиче да је за бржу и лакшу комуникацију неопходна и боља
информисаност. 

- Сматрам да је састанак био коректан и надам се да ће планови које
је изнео председник да се остваре. У Минићево и околину би требало више
да се улаже. Тачно је да нисмо информисани и на данашњем састанку смо
то питање поставили и надам се да ће координација да се успостави и да
ћемо бити боље информисани о свему – казао је Милановић.

Праксу сусрета са људима у селима председник општине са својим
сарадницима наставиће и у другим деловима књажевачке општине.      Љ.П.

УСКОРО И ДОГОВОР О ПРИОРИТЕТИМА

Председник општине Књажевац Милан Ђокић 
састао се са председницима МЗ
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МАЈДАНПЕК - Светски дан
борбе против сиромаштва, 17.окто-
бар  према проценама Уједињених
нација више од 2,2 милијарде људи
затекло је у или на прагу сиро-
маштва. У Србији на граници сиро-
маштва живи сваки четврти грађанин,
а према подацима из 2014. године,
25,4 одсто грађана било је у ризику
од сиромаштва, док је стопа ризика
од сиромаштва или социјалне ис-
кључености износила 43,2 одсто. Си-
туација је у том погледу сложена и у
општини Мајданпек. 

Иако већ годинама није у
кругу најнеразвијенијих средина, са
просечном августовском зарадом
вишом од  републичког просека, оп-
штина Мајданпек проблемима сиро-
машних поклања пуно пажње. Јер,
чињеницу да је све више породица у
стању социјалне потребе, потврђује
број корисника материјалне новчане
помоћи, као и податак из овогодиш-
њег шестомесечног извештаја Цен-
тра за социјални рад да је више од
2,75 милиона динара исплаћено кроз
једнократне новчане помоћи за 693
корисника, што је за око десетину
више него у истом периоду претходне

године. 
Решавање одређених егзи-

стенцијалних проблема, односно, на-
бавка хране, лекова, одлазак на
специјалистичке прегледе и куповина
медицинских помагала, најчешћи су
разлози због којих се помоћ тражи.
Помоћ се обезбеђује и за дечје екс-
курзије када је реч о малишанима са

сметњама у развоју и из социјално
угрожених породица, тако да је више
од 400 хиљада динара утрошено за
64 захтева. Посебним одлукама Оп-
штинског већа, одобрена је помоћ за
23 лица у укупном износу од 817 хи-
љада динара. Јер, сиромашних и
лица у стању социјалне потребе је
све више, а у најтежем положају су

многочлане породице, деца, незапос-
лени, самохрани родитељи као и
особе са инвалидитетом и њихове
породице, тако да су осим према
Центру за социјални рад, захтеви за
доделу помоћи упућивани и према
другим институцијама. 

Народна кухиња при мајдан-
печком Црвеном крсту непрекидно
ради од 2010. године, а у њој на
један, многима и једини сигуран
оброк рачуна 250 корисника. Осим
тога, мајданпечки Црвени крст перио-
дично обезбеђује пакете помоћи и за
материјално угрожене из других на-
сеља општине у којима нема народне
кухиње.

Осим кроз пуну финансијску
подршку Центру за социјални рад,
општина Мајданпек активну со-
цијалну политику води и обезбеђујући
сталну новчану помоћ незапосленим
породиљама, породицама са више
деце, али свима који имају ђаке пут-
нике, кроз бесплатан аутобуски пре-
воз до школске клупе. Упркос томе
што се из године у годину за ове по-
требе издваја више пара, њих никада
нема довољно за све оне којима је
помоћ потребна.                            И.Ћ.

ВЕЋА ИЗДВАЈАЊА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ
Светски дан борбе против сиромаштва 

Нова донација ЕУ 
пољопривредницима у општини

Кладово

НЕГОТИН - Организа-
ција за храну и пољопривреду
Уједињених нација (ФАО) испо-
ручила је за 44 пољопривредна
домаћинства из општине Него-
тин, која су пре две године у по-
плавама претрпели велику
штету 8,88 тона семена озиме
пшенице и 1,47 тона јечма, вр-
едних преко 400.000 динара.
Њима је испоручено по 240 ки-
лограма семена пшенице или
210 килограма семена јечма, у
зависности од исказаних по-
треба. Семе пшенице примило
је 37, а јечма седам пољопри-
вредника. 

- Ово је други део пакета
који пољопривредници добијају.
Данас добијају семе пшенице и
јечма, а у септембру су добили
по 300 килограма ђубрива, што
је довољно за око један хектар
површине за сејање, тако да ће
им то колико-толико значити у
подстреку за даљу производњу
–  каже Дејан Стефановић, са-
ветодавац за воћарство и вино-
градарство у Пољопривредној
стручној служби Неготин, иначе,
члан Општинског већа задужен
за пољопривреду. 

Ово није прва донација
крајинским пољопривредни-
цима, јер је ФАО до сада, кроз
програм помоћи ЕУ поплавље-
ним подручјима у Србији, газ-
динствима у општини Неготин
дистрибуирао семенски мате-
ријал, пумпе, стоку, сточну хра-

ну, али и пластенике и кошнице. 
-Завршава се овогоди-

шња додела и остало је да се
током новембра поделе сад-
нице. До сада је око 300 пољо-
привредника добило помоћ у
оквиру донације ЕУ, а укупна
средства до сада издвојена за
ову општину износе преко
56.000 евра, тако да још једно
двадесетак људи остало за сад-
нице - каже Стефановић.

Организација за храну и
пољопривреду Уједињених на-
ција (ФАО) је недавно у са-
радњи са Саветодавном стру-
чном службом организовала и
предавање на тему “Кориш-
ћење механизације у прилаго-
ђавању пољопривреде клима-
тким променама” коме је прису-
ствовало тридесетак пољопри-
вредника, али и представници
Општинске управе.

- Предавање је органи-
зовано у оквиру пројекта који
финансира Делегација Ев-
ропске уније у Србији, а то је
пројекат помоћи поплављеним
подручјима у Србији. Ми још од
краја прошле године у сарадњи
са општином Неготин и још
шест општина Источне Србије
спроводимо тај пројекат и циљ
нам је да помогнемо пољопри-
вредницима који су 2014. године
имали штету од поплава и дру-
гих елементарних непогода– ис-
такла је Љиљана Исић, пр-
едставница Организације за хр-
ану и пољопривреду Уједиње-
них нација.

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабил-

ног развоја“ суфинансира Оп-

штина Неготин

ДИСТРИБУИРАНО ПРЕКО 56.000 ЕВРА ПОМОЋИ
ФАО едукује и помаже пољопривредницима у општини Неготин

СЕМЕ 
ЗА ЈЕФТИНИЈУ

СЕТВУ
КЛАДОВО - Пољопри-

вредним газдинствима из оп-
штине Кладово која су прет-
рпела штету од елементарних
непогода, Организација за хр-
ану и пољопривреду Уједиње-
них нација уз финансијску по-
дршку Европске уније након 12
тона вештачког ђубрива дони-
рала је 9,6 тона семена  пше-
нице и  озимог јечма. 

То је део пакета  помоћи
коју је добило 41 домаћинство,
а донација ће појефтинити
јесењу сетву. Вредност  пакета
је  400.000 динара, а свако газ-
динство узело је по 240 кило-
грама семена пшенице или 210
килограма семена јечма. У оп-
штини Кладово до сада су
помоћ добила  353 пољопри-
вредна газдинстава. Њима су
донирани семенски материјал,
пластеници, пумпе за наводња-
вање, кошнице, грла стоке и
сточна храна, пољопривредна
механизација, а за ту намену
Европска унија определила је
више од 81.000 евра. 

Подели семенског мате-
ријала присуствовали су Љу-
биша Папоровић, помоћник пр-
едседника општине за пољо-
привреду и  Снежана Букатаре-
вић, члан Општинског већа за-
дужена за пољопривреду.     М.Р.
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Зајечарско пиво дони-
рало је 4.266.000 динара, који су
у сарадњи са Олимпијским коми-
тетом и уз велику помоћ грађана
Србије, прикупљени у акцији „Од
Зајечара до Рија цела земља на-
вија”. Средства су обезбеђена
издвајањем 1 динара од сваке
продате лименке из ограничене
серије Зајечарског пива, а наме-
њена су развоју клубова чији су
спортисти показали најбоље ре-
зултате. 

Средства су додељена
најперспективнијим спортским
клубовима који су задовољили
критеријуме а међу којима су:
теквондо клуб „Галеб” из Бео-
града, атлетски клуб „Војводина”
из Новог Сада и рвачки клуб
„Спартак” из Суботице. 

Догађају, који је уприли-
чен тим поводом, присуствовали
су наши спортисти и освајачи
олимпијских медаља теквондоке
Милица Мандић и Тијана Богда-
новић и рвач Давор Штефанек.

- Поносни смо на резул-
тате наших спортиста и због
тога желимо да подигнемо свест
о важности развоја српског
спорта и да нашим будућим
шампионим обезбедимо боље
услове за тренирање. У тој на-

мери помогли су нам грађани
Србије, наши верни потрошачи,
који су се укључили у акцију. За-
хваљујемо свима који су по-
могли да заједно прикупимо
скоро 4.3 милиона динара и
тиме подржимо наше најпер-
спективније спортисте. Ова ак-
ција и донација представљају
круну одличне сарадње са
Олимпијским комитетом Србије,
која ће се наставити, на обост-
рано задовољство - изјавила је
Драгана Савић, директорка ма-

ркетинга компаније ХАЈНEКЕН
Србија.

Генерални секретар Ол-
импијског комитета Србије, Ђо-
рђе Вишацки захвалио је За-
јечарском пиву на успешно спр-
оведеној акцији, а потом и гра-
ђанима који су својим учешћем
у њој, пружили подршку нашим
спортистима и подржали промо-
цију олимпијских вредности и
олимпијског духа у Србији. 

- Зајечарско пиво већ
осам година подржава Олим-

пијски комитет и олимпијски тим
Србије, и могу да кажем да су у
овом периоду наше две куће
превазишле партнерски однос,
као и да изразим велико задо-
вољство због чињенице да ће
се наша сарадња наставити и у
наредном Олимпијском циклусу
- рекао је Вишацки. 

Настављајући дугогоди-
шњу сарадњу са Олимпијским
комитетом Србије, Зајечарско
пиво подржаваће наше олим-
пијце и у Токиjу, 2020. године. 

„ОД ЗАЈЕЧАРА ДО РИЈА ЦЕЛА ЗЕМЉА НАВИЈА”
Зајечарско донирало више од четири милиона динара за развој српског спорта

КЊАЖЕВАЦ -  Планинарско друштво “Бабин зуб” организо-
вало је 15. октобра акцију “Дани пешачења”, посвећену свом дуго-
годишњем председнику Драгану Беатовићу, који је преминуо
почетком априла прошле године. 

-У овој акцији је учествовао велики број младих и деце и циљ
је да се одвоје од рачунара, осете и упознају се са природним лепо-
тама – казао је Горан Голубовић, председник УО ПД „Бабин зуб“. 

Драган Беатовић био је председник и оснивач књажевачког
планинарског друштва, али и један од оснивача Планинарског са-
веза Тимочког региона. За време његовог мандата ПД “Бабин зуб”
је организовало  бројне планинарске акције које су општину Књаже-
вац поставиле на мапу планинара читаве Европе.

Дани пешачења окупили су преко 150 љубитеља природе и
ходања. Они су, подељени у две групе, прошетали Јевиком и до из-
летишта Бараница. Организаторе посебно радује чињеница да је
акција привукла велики број деце и младих.                                Љ.П.

У  Ч АСТ  Д РА ГА Н А  Б Е АТО В И Ћ А  
Организована акција “Дани пешачења“ 
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КЊАЖЕВАЦ - У Омла-
динском ћошету у Књажевцу
одржан је састанак младих и
представника локалне само-
управе поводом предлога за
оснивање Омладинског цен-
тра у Књажевцу. 

По мишљењу младих,
идеално место за Омладински
центар је део простора Гургу-
совачке куле. Од стране пред-
ставника општине Књажевац
млади су добили подршку за
своју иницијативу и уверавања
да ће радити на томе да њи-
хова жеља у што краћем року
постане реалност. 

- На претходним са-
станцима које су млади имали
са представницима локалне
самоуправе ове године се и
дошло на идеју да Књажевцу
недостаје Омладински центар
као и да место за центар може
да буде Гургусовачка кула.
Млади су покренули ини-
цијативу за прикупљање по-
тписа подршке осталих грађа-
на – казао је Саша Маринков,
из Центра локалне демокра-

тије.
Иначе, оснивање Ом-

ладинског центра је део про-
јекта “Видимо се у центру” који
спроводи Центар локалне де-
мократије ЛДА уз подршку Ре-
сурс центра Одред извиђача
„Ђорђе Симеоновић“ Зајечар у
оквиру програма „Млади су
закон 2016 – Борски и Зајечар-
ски округ“, а финансира Мини-
старство омладине и спорта.

Представницима лока-

лне самоуправе млади Кња-
жевца су представили про-
грам рада Омладинског це-
нтра. Он представља жеље и
интересовања младих Кња-
жевца, а написали су га сами
млади у сарадњи са Центром
локалне демократије ЛДА и
Центром за културу и умет-
ност К019.

- Омладински центар је
потребан младима у Кња-
жевцу, а ми ћемо се потрудити

да они то и добију – казао је
Бранислав Јосифовић, шеф
председника општине Књаже-
вац.  

Омладински центар је
потребан младима како би
квалитетно проводили сло-
бодно време и развијали своју
креативност. Општина Књаже-
вац ће ову иницијативу младих
унети у своје стратешке доку-
менте.

Рад омладинског це-
нтра би био подељен на три
дела: културно – уметнички, који
би се огледао у организовању
концерата, тематских вечери,
изложби, позоришта, уметнич-
ких радионица, затим волонтер-
ски програм који би подразу-
мевао активизам младих, обра-
зовни програм у оквиру кога би
биле огранизоване вршњачке
едукације, курсеви и радионице,
читалачки клуб као и “жива биб-
лиотека”, активност усмерена
на промовисање поштовања
људских права и достојанства. 

Љ.П.

М Л А Д И  Ж Е Л Е  О М Л А Д И Н С К И  Ц Е Н ТА Р  
Одржан састанак младих и представника локалне самоуправе

МАЈДАНПЕК – Овогодишња наутичко-туристичка сезона у
Доњем Милановцу која је почела пролетос и одвијала се до ових дана
пристајањем више од сто туристичких бродова, завршава се крајем ме-
сеца са изгледима да коначан биланс буде 110 крузера. У овој дунавској
варошици, једној од малобројних средина у Србији са уређеним приста-
ништем за упловљавање великих туристичких брод хотела то је солидан
резултат, имајући у виду чињеницу да су прва пристајања забележена тек
2008.године, а да се деценијама пре тога, са ових дунавских обала хи-
љадама туриста на прелепим бродовима могло само да маше.  

Те 2008.године са скромних 19 пристајања бродова стигло је 3400
туриста и чланова посада, а број се из године у годину повећавао да би
прошле са 115 крузера у Доњи Милановац стигло 18.500 путника и чла-
нова посаде. Међу посетиоцима са бродова најбројнији су Американци,
чак 40 одсто од укупног броја, затим Немци, Канађани и Французи.

Током посете Доњем Милановцу, у  зависности од тога колико се
задржавају, путници са бродова обично желе да обиђу археолошко нала-
зиште Лепенски вир, цркву Светог Николе, Туристички инфо-центар и
Центар за посетиоце Националног парка Ђердап. Тик уз пристаниште
сачекају их продајне изложбе сувенира домаће радиности, али и гастро-
номски специјалитети овог краја у бројним угоститељским објектима.
Сама шетња живописном ђердапском варошицом, многима од њих пред-
ставља посебно задовољство и доживљај, који фото апаратом  настоје
да забележе на готово сваком месту.                                                       И.Ћ.

Ј О Ш  Ј Е Д Н А  У С П Е Ш Н А  С Е ЗО Н А
При крају сезона пристајања туристичких бродова

КЛАДОВО - Аташе за језик у Француском институту у Београду
Флоранс Коц, током једнодневне посете алијанси "Србија-Француска" раз-
говарала је са Драганом Новаковићем, замеником председника општине
Кладово и његовим сарадницима.

- Захваљујући  ангажовању алијансе општина Кладово унапре-
дила је односе са Француском у области франкофоније, али и у другим
сегментима. Наша је намера да у наредном периоду сарадњу усмеримо
ка туристичким и  културним ресурсима,  јер за то постоји обострани ин-
терес- казала је Флоранс Коц.

Бројне активности алијансе Србија- Француска  одувек су имале
подршку локалне заједнице, зато је намера да се ти односи додатно опле-
мене, порука је са састанка који је протекао у срдачној атмосфери. 

- Разговарали смо о моделима будуће сарадње, кроз реализацију
нових  пројеката. Одлазак професора Адамовића је велики ударац за
алијансу, али чланство мора да скупи снаге и да настави своју мисију не-
говања пријатељства између два народа и два језика-истакао је Драган
Новаковић, заменик председника општине Кладово.

Алијанса "Србија - Француска" у Кладову егзистира 21 годину.
Данас окупља 50 чланова који реализују бројне едукативне програме.                   

М.Р.

А Л И Ј А Н СА  С П О Н А  И З М Е Ђ У  
К Л А Д О ВА  И  Ф РА Н Ц У С К Е

Флоранс Коц аташе за језик у Француском институту у посети Кладову
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Туризам је једна од ретких (ако не и једина) делатности у којој је
пракса развијенија од теорије. На пример, људи су прво изучили основе ма-
тематике и физике па су кренули да праве мостове и облакодере. Дакле,
теорија па пракса. У туризму су ствари другачије – људи су прво почели да
путују, да би знатно касније то путовање ради задовољства привукло пажњу
теоретичара. Туристичка теорија се често код нас сматра непотребном, али
су у развијенијим земљама давно схватили да се само квалитетним плани-
рањем туристичког развоја могу осигурати најпозитивнији ефекти тог раз-
воја, и минимализовати негативне последице. Један од најбитнијих
елемената у том планирању свакако су туристичке дестинације. 

Туристичке дестинације су простори у којима превагу имају тури-
стички ресурси и вредности, у којима је туризам доминантна или обједи-
њујућа активност и где је физиономија простора у највећој мери обликована
под утицајем туризма као главног агенса трансформације.

Дестинација је географски више-мање ограничен део простора који
задовољава туристичке потребе и захтеве, уобичајених или специфично ци-
љаних група туриста. Она представља битно место за примену планирања
и стратегије управљања. Дестинације су у фокусу пажње свих интересних
група у туризму јер управо оне у највећој мери подстичу и мотивишу тури-
стичка путовања.

У ранијим схватањима туристичке дестинације су биле уско вези-
ване за појам туристичког места. По том традиционалном концепту дести-
нације као туристичког места, дестинације се идентификују са местима и
областима одређеним административним границама, на чије формирање
су утицали власнички односи, начин коришћења земљишта, важни поли-
тички догађаји итд. За разлику од тога, савремени приступ туристичкој де-
стинацији полази од дестинације као просторне области коју посећују и
користе туристи, независно од њених административних граница.

Границе туристичке дестинације треба да одреди тржиште, јер гра-
нице су резултат тржишне прихваћености и валоризације одређене дести-
нације. Дакле, појам туристичке дестинације, супротно од појма туристичког
места, нема у простору чврсте границе, поготово нема увек исте критеријуме
по којима би се такве границе могле повући (Јовић, Чомић, Поповић,
2008:121).

Границе туристичке дестинације одређује тржиште, односно сами
туристи. Границе и величина дестинације се налазе и у перцепцији самих
туриста. 

Из наведеног следи да и величина туристичке дестинације није
стриктна или уобичајена категорија, она може и те како варирати: то може
бити читава држава па и континент (Аустралија), регион (Шпанске обале),
острво (Исланд), град, метропола, село, бања, планина, језеро и тд.. По
неким ауторима то може бити и појединачан смештајно-угоститељски
објекат, нпр., хотел у коме се остварује туристички промет или пак брод за
кружно путовање који посећује неколико лука.

Свака туристичка дестинација има одређене елементе. Према Ро-

џеру Kартеру, дестинацијског менаџера Светске Туристичке Организације
(WТО), туристичку дестинацију чини шест основних елемената:

1.  Атракције су сви објекти и појаве у простору које могу бити на
било који начин привлачне за туристе. Оне су углавном примарни циљ ту-
риста и у жижи су њиховог интересовања; то је оно што их привлачи и под-
стиче да крену на пут и посете баш ту дестинацију; оне су узрок и разлог
доласка туриста и њиховог кретања.

2. Погодности представљају широки спектар услуга и објеката који
су, поред осталог, у служби боравка гостију. То су: основна инфраструктура,
комуналне услуге, јавни превоз, путеви, смештај, угоститељство, трговина,
занатство, спортски терени, водичи, бројне информације и др..

3. Доступност се огледа у туристичко-географском положају дести-
нације, саобраћајној инфраструктури, терминалима, али и у визном режиму,
условима за улазак у земљу и др.

4. Имиџ – јединствени карактер, углед и слика дестинације на
тржишту је пресудна у привлачењу пажње потенцијалних гостију. Није до-
вољно да дестинација располаже квалитетним асортиманом атракција и
пратећим погодностима уколико потенцијални посетиоци нису свесни тога.
Поред јединствености, атрактивности и знаменитости дестинације, важну
улогу у њеном имиџу имају и квалитет животне средине и брига о њеном
очувању, безбедност, ниво и квалитет услуга, љубазност домиционог ста-
новништва и др. У стварању и одржавању имиџа дестинације велику улогу
имају активности маркетнига, е – маркетинга, брендирања, па и лобирања,
и наравно – медији. Kао и у другим делатностима, тако и у туризму, добар
имиџ је нешто што се ствара годинама, деценијама, а може се срушити у
трену. Зато се овој осетљивој категорији мора поклањати велика и кон-
стантна пажња, како би се из ње извукле што веће користи.

5. Цена је важан аспект конкурентности дестинације. С обзиром на
комплексност туристичке понуде, различити су и фактори који утичу на фор-
мирање цена на туристичком тржишту.

6. Kадрови – Туризам је радно интензивна делатност. Можда ни у
једној другој делатности значај кадрова није толико велики. И поред савре-
мених технологија, резервационих и информационих система који пружају
бројне услуге туристима, замењујући људски рад, ипак је лични контакт раз-
них туристичких кадрова (радници у агенцији, особље хотела, водичи, за-
послени у угоститељству, трговини,…) и туриста нешто на чему се темељи
и почива туристичка индустрија. Поред запослених који имају лични контакт
са туристима, из чега произилазе и бројни социо-психолошки моменти, изу-
зетно је велика улога и значај руководећег кадра. Школовање и развој кад-
рова треба усагласити са плановима и циљевима развоја. Потребни су
стручњаци који ће разумети суштину туристичког феномена и који ће са тео-
ретским знањем приступати пракси, што до сада и није био чест случај у
нашим условима. Тако оспособљени кадрови, који ће познавати све аспекте
туризма, а не само његову економску димензију, морају бити основ развоја
туризма сваке дестинације, региона, односно државе. Улагање у континуи-
рано образовање свих запослених у туризму се мора посматрати као инве-
стиција!

(Извор: www.turizamiputovanja.com)
Редакција ''Тимочких''

Пројекат “Борски бисери туризма у тимочкој нисци” суфинансира

се средствима из буџета Општине Бор – “Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства”.

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ФЕНОМЕНА

''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(10)

Новинари београдских медија (јул 2014.): Људи имате све и немате ништа

Горњане, Стол, Дубашница: Природне лепоте без дестинација

Мотел на Злотским пећинама: Затворен(лево)-отворен за министра(десно)
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МАЈДАНПЕК - "Не дирај сањалице", назив је нове само-
сталне изложбе Љиљане Стевановић, уметнице из Београда, која
је у уторак отворена у Градској галерији у Мајданпеку. Како је реч
о доброј познаници мајданпечке публике, будући да је годинама
као просветни радник, радила и стварала у Мајданпеку и околини,
учествовала и приређивала изложбе, али била и покретач одре-
ђених изузетно лепих ликовних дешавања у овом граду, од из-
ложбе “Жене сликари” до Мале школе сликања, велики број
Мајданпечана и њихових гостију искористиће прилику да до 28.ок-
тобра, до када је отворена, погледа ову изложбу.                       И.Ћ. 

НЕ ДИРАЈ САЊАЛИЦЕ 
У Градској галерији нова изложба

25. 10. 2016. године – Позоришна представа ,,Мрешћење шарана“ - Музичкa
школa – Атеље 212
28. 10. 2016. године – Дечија луткарска представа ,,Српска бајка“ - Музичкa
школa
01. 11. 2016. године – Позоришна представа ,,Рођендан господина Нушића“
- Музичкa школa – Звездара Театар
03. 11. 2016. године –  Дечија представа ,,Седам Снежана и патуљак“ - Му-
зичкa школa   – Драмски студио Центра за културу – Премијера
18. 11. 2016. године  – 12. Фестивал влашке изворне песме - Музичкa школa 
24. 11. 2016. године – Дечија комбинована мјузикл представа ,,Није лако бити
дете“ - Музичкa школa 
29. 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'' целодневни програм.
НАПОМЕНА: Сви програми су подложни променама.
За додатне информације пратите нашу Фејсбук страну и сајт: http://centarza-
kulturubor.org.rs/                                               Контакт телефон: 030/ 424- 546

П Р О Г Р А М И :
Установа ,,Центар за културу општине Бор“

НЕГОТИН -  Улица „Стефаније Михајловић“, једна од најпромет-
нијих у Неготину, у новом је руху. Иако још предстоје радови на уређењу
зелених површина у овом делу града, послови на инфраструктурном уре-
ђењу улице „Стефаније Михајловић“ су, на задовољство надлежних, у за-
вршној фази. Улица је пресвучена другим, завршним делом асфалта, а
радове су извеле екипе зајечарског Предузећа. Вредност уговорених ра-
дова је 59,8 милиона динара, а финансира их Општина Неготин.

-Надам се да су грађани задовољни овим начином организације
извођења радова с обзиром да је израђен елаборат за извођење радова
на инфраструктури улице са намером да се што мање ремети саобраћај
односно да се улица и приликом извођења радова користи за саобраћај
– истакао је медијима Јован Миловановић, председник Општине Него-
тин.

Улица “Стефаније Михајловић” комплетно је реконструисана у
дужини од 340 метара. Урађен је и одводни канал дуж улице ЈНА, па ће
то, верују надлежни, решити проблем сакупљања воде током падавина.
Урађена је и комплетна реконструкција водоводне мреже, а на местима
где је то било потребно и део канализационе мреже са новим прикључ-
цима. 

- Изграђени су нови тротоари од бехатон плоча, а приликом ре-
конструкције ове улице изграђен је и нови одводни канал у дужини од 140
метара, дуж улице ЈНА до канала у Борској којим би требао да се реши
проблем сакупљања воде на Булевару. Са једне стране улице “Стефаније
Михајловић”, предвиђене су пројектом и зелене површине и то ће бити
урађено у наредном периоду – каже Драган Мијуцић, директор Јавног
предузећа за грађевинско земљиште. С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, ин-

фраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н И  Р А Д О В И   
Реконструкција улице “Стефаније Михајловић“ у завршној фази

КЛАДОВО - У оквиру поправке локалних и некатегорисаних путева у
атару Манастирице  на три локације су санирана оштећења на коловозу  и по-
стављене бетонске  цеви пречника 1000 милиметара као пропусти за прихват ат-
мосферских падавина и бујичних вода. На деоници пута од Давидовца до насеља
уследила је и поправка клизишта.Ти радови допринеће безбеднијој комуникацији
учесника у саобраћају.

- Оштећења на путу су последице септембарских поплава из 2014. го-
дине. Комуникација возила том деоницом била је отежана и то је био мотив да
мештанима створимо несметане услове за саобраћај. На три локације одводи за
бујичне воде елиминисаће потенцијална оштећења- казао је Саша Николић, ме-
наџер општине Кладово.

У  тој подунавској општини  евидентирано је око 170 километара локал-
них, некатегорисаних и пољских путева. Бригу о њиховом одржавању води ло-
кална самоуправа.

- То је приоритет тако да смо ове јесени санирали пољске путеве у
Рткову и Великој Врбици, а те радове наставићемо до краја године .Тај проблем
решавамо равнањем  критичних деоница тако да  ратари сада   лакше  и брже
стижу до својих њива-додао је Николић.

Механизацијом предузећа " Мавас"  пробијен је и поравнат  нови шумски
пут дужине око 200 и ширине три метра.Та деоница омогућиће  мештанима Ма-
настирице лакши приступ до њихових шума. Предрачунска вредност радова које
финансира локална самопурава је око 350.000 динара. Радове су обишли Саша
Николић, менаџер општине Кладово, Давид Ђурђевић, члан Општинског већа и
Јован Стингић, начелник Општинске управе.  М.Р.

П О П РА В К А  П У Т Е В А

У кладовском селу  Манастирица
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БОР - Почело је такмичење у Другој женској кошаркашкој
лиги Србије, а Женски кошаркашки клуб “Бор“ настојећа да се
врати у виши ранг такмичења.

- За то је неопходно да изборимо место међу прве три екипе
у Другој-источној групи, које се касније у плеј-офу укрштају  са гру-
пом из западне Србије-рекао је Дејан Алексић, тренер Женског ко-
шаркашког клуба “Бор“ на недавно одржаној конференцији за
медије.

Према Алексићевим речима, до недавно се није знало ни
када ће само првенство да почне, а није се знао ни сам формат
такмичења.

- Женска кошарка у источној Србији није на завидном нивоу.
То Бор ставља на лидерску позицију, али то није добро за развој
женске кошарке ако није последица веће конкуренције. Наш репер
мора да буде виши ниво кошарке у Бору, јер изнад нас у окружењу
је само Ниш који има прволигаша, и који је вишеструко већи од
Бора-каже Алексић.

Е.Т.

КРЕНУО ЖЕНСКИ 
“КОШАРКАШКИ КАРАВАН“

ЖКК Бор тежи ка вишем рангу такмичења

КЊАЖЕВАЦ - Након недавно одржаног Светског првенства у Кња-
жевцу, чланови Пауерлифтинг клуба Књажевац наступили су на петом Држав-
ном првенству у Пауерлифтингу одржаном у Владичином Хану 15.октобра, и
освојили шест златних медаља. Поред повреда и болести које су задесиле
поједине такмичаре клуб је остварио одличне резултате.

Јелена Маринковић - освојила је најсјајније одличје у категорији Се-
ниорки - OPEN ( узраста од 24-39 година) до 67.5 кг са подигнутих 310 кг. у то-
талу, и проглашена је за апсолутно најјачу жену о овој дисциплини. Она је
наступила и у конкуренцији жена у Пауерлифтингу без опреме, где је такође
освојила злато у категорији Сениорки - OPEN ( узраста од 24-39 година) до
67.5 кг са подигнутих 255 кг. у тоталу. Поред ње, у овој дисциплини златну ме-
даљу освојила је и Соња Видојковић  у категорији Тинејџерки – Т3 ( узраста
од 18-19 година) до 67.5 кг са подигнутих 182.5 кг. у тоталу.
Код мушкараца у Пауерлифтингу са опремом , злато је припало Александру
Тошићу у категорији Јуниора - ( узраста од 20-23 година) до 75 кг са подигну-
тих 335 кг. у тоталу.

Најсјајније одличје узео је и Александар Радисављевић  у Пауерлиф-
тингу са опремом у категорији Јуниора - ( узраста од 20-23 година) до 90 кг са
подигнутих 510 кг. у тоталу, а злато је освојио и у конкуренцији мушкараца у
Пауерлифтингу без опреме у категорији Јуниора - ( узраста од 20-23 година)
до 90 кг са подигнутих 420 кг. у тоталу.

Пауерлифтинг клуб Књажевац освојио је прво екипно место у Па-
уерлифтингу са опремом, док је у дисциплини Пауерлифтинг без опреме за-
узео треће екипно место.

Одлазак на овогодишње Државно првенство у Пауерлифтингу у Вла-
дичином Хану подржао је Спортски Савез Књажевца.

Један од најтрофејнијих борских спортиста тренира у лошим условима

ВЛАДИМИРОВИЋ: НАЈМАЊЕ САМ ПРИЗНАТ У БОРУ
БОР - Кикбоксер Синиша

Владимировић, један од најтро-
фејнијих борских спортиста, освајач
око 60 медаља са разних првен-
става, тренира скромно, у готово
истим условима као и на почетку
своје каријере. Овај успешан спорти-
ста, у малој сали,  у веома тешким
условима,  и даље предано настоји
да помогне младима који желе да ус-
пеју у овом спорту.

-Такмичим се већ 18 година.
Међу освојеним медаљама могу да
издвојим две златне са балканских
првенстава, бронзу са Европског
првенства у кик боксу и  са Светског
првенства у савате боксу. Два пута
сам проглашаван за првака Европс-
ког купа, а 12 пута за првака Србије
и Црне Горе, док сам шест година
био репрезентативац Србије у кикс и
савате боксу. Спорт је мој живот. То
је оно што волим и што ме испуњава,
али никада нисам очекивао да ће сви
моји резултати бити оспоравани и гу-
рани у заплећак – прича Владимиро-
вић.

Иако је био добитник Ђурђ-
евданске награде, једног од највишег
општинског признања, и у седам на-
врата проглашаван за спортисту
града, тврди да је најмање признат
управо у Бору.

- Међу младима је велико
интересовање за кикс бокс, међутим
немамо услова за неко веће омасов-
љење клуба. Тренирамо у малој сали
Спортског центра у веома скромним
условима. Опрема коју имамо је до-
бијена на основу бодовања резул-
тата од стране Општине.  Било је
тренутака када  нисмо имали ни че-
тири пара рукавица у клубу. Ранијих
година смо за  учешће на такмиче-
њима у иностранству тражили  нов-
чану помоћ од Општине, међутим то
нисмо добили. Обећавана је била
помоћ, проширење сале,  али ништа
од тога – наставља наш саговорник.

Владимировић поврх свега,
свакодневно ради са млађим генера-
цијама који воле кикбокс. Много-
бројне повреде из разних мечева
нису спречиле овог талентованог
спортисту да настави да тренира.

- Имам дископатију, хро-
ничну повреда леђа, рамена, колена,
три пута сам ломио руку, али то није
ништа неуобичајено када је реч о
спортистима.  Живим скромно, тре-
нирам скромно, и једино се надам да
ће у будућности резултати млађих
успешних спортиста бити признавани
и награђивани, да се неће поновити
мој случај, јер се на овај начин млади
не стимулишу на бављење спортом

већ супротно. Ако тешком муком мо-
рате да се сналазите за најосновнију
опрему, то је веома депримирајуће.
Много пута сам о свом трошку једва
успевао да одем на неко светско так-
мичење. Од државе сам примао сти-
пендију али од града Бора ништа

слично. Захвалност дугујем радни-
цима Спортског центра где трени-
рамо, другарима из клуба, роди-
тељима, породици који су увек били
уз мене и помагали у оквиру својих
могућности – каже Владимировић.                                                        

Д.К.

ПК Књажевац на државном првенству у Пауерлифтингу 
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