
****БРОЈ 215 28.10.2016.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

У Књажевцу одржано Балканско првенство у бодибилдингу

Комплетан посао мењања јавне расвете  коштао  око милион евра

НОВАЦ ОД НАГРАДЕ 
УЛОЖИЛИ У ЛЕД РАСВЕТУ

СТРАНА 4

СТРАНА 8

ВОЗИЛО ЗА 
ПОЛИЦИЈУ

Донација локалне самоуправе

СТРАНА 4

ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ,
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА

Радисав Чучулановић,председник општине Кладово за „Тимочке“

СТРАНА 2



ИНТЕРВЈУ2 БРОЈ 215

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

Одредили смо три правца
развоја  на којима ће општина Кла-
дово радити у наредном периоду, а
то су: пољопривреда, мала привреда
и туризам. Борићу се да до краја свог
мандата обезбедим отварање 300 до
400 нових радних места. Већ има за-
интересованих инвеститора да за-
почну бизнис у Кладову, и омогу-
ћићемо им добре услове и биће ос-
лобобођени плаћања свих општин-
ских такси, нагласио је у интервјуу за
недељник „Тимочке“, Радисав Чучу-
лановић, председник општине Кла-
дово.

Какво сте стање затекли
доласком на место председника
општине?

- Не бих много оцењивао
стање у општини и рад мојих пред-
ходника. Било  је и лоших и добрих
ствари. Покушавамо да све оно
што је  било лоше поправимо, кре-
немо новим путем и да иза себе
оставимо неки траг у времену, јер
смо, сви ми који долазимо на ову
функцију, само случајни пролаз-
ници у једном историјском тренутку
и можемо да се „меримо“ само по
ономе шта смо урадили и оставили
иза нас. То вам је као у атлетици.
Такмичите се са осталим кандида-
тима, у трци на сто метара а онда
видите резултате. Генерално су ло-
шији услови у односу на период од
пре неких четири до пет година, с
обзиром на то да је буџет општине
Кладово мањи за 218 милиона и
данас износи око 681 милион ди-
нара. Санирање последица по-
плава које су 2014. године, погоди-
ле и општину Кладово,  коштало је
око 92 милиона динара, све због
тога што није био испоштован скр-
аћени поступак јавне набавке у три
дана и код Фонда солидарности је
општина Кладово остала ускра-
ћена за 42 милиона динара, с обзи-
ром да није била испоштована пр-
оцедура.

Шта су приоритети?
- Одредили смо три правца

развоја  на којима ће општина Кла-
дово радити у наредном периоду, а
то су: пољопривреда, мала при-
вреда и туризам. Само развојем
привредног миљеа можемо при-
вући стране инвестиције и пружити
бољи живот нашим суграђанима.
Након осам година, колико се није
знало власништво рибњака у
Малој Врбици, за само пет дана
смо  решили имовинско-правне од-
носе. Ту ће ускоро једна од најачих
фирми из Немачке отворити мре-
стилиште, и упослити 80 до 100
радника. Са друге стране, после
вишедеценијског неодговорног по-
нашања са партнером из Немачке
испоштоваћемо и међудржавни
споразум са Румунијом и порибља-

вати  Ђердапско језеро. Све то чи-
нимо да би отворили нова радна
места и развијали привреду.  Ра-
димо и на развоју индустријске
зоне код Кладушнице. Изградња
водовода је при крају,  и очекујем
да ћемо већ наредне године до-
бити прве кориснике. Борићу се да
до краја свог мандата обезбедим
отварање 300 до 400 нових радних
места. Већ има заинтересованих
инвеститора да започну бизнис у
Кладову, а Општина ће им  омо-
гућити добре услове и биће осло-
бођени плаћања свих општинских
такси. Са партнерима из Русије на-
стојаћемо да договоримо  безца-
рински извоз.

У ком правцу ће ићи раз-
вој мале привреде и пољопри-
вреде?

- Желимо да развијемо
малу привреду и да флексибилна
предузећа која ће упошљавати пет
до десет радника увек могу да се
прилагоде захтевима тржишта.
Најважније је довођење инвести-
тора како страних, тако и домаћих.
Када говоримо о пољопривреди, из
буџета општине Кладово издваја се
15 милиона динара бесповратних
средстава за развој те привредне
делатности. Ради се комасација
земљишта на подручју великих
житних поља у Великој Врбици, Ва-
љуги, Рткову, Грабовици, Љуби-
чевцу, Брзој Паланци, што је веома
важно код будућих инвестиција и
очекујемо да ће први део овог ве-
ликог посла бити завршен до краја
године. Паралелно са комасацијом,
почели смо и уређење пољских пу-
тева. Некатегорисаних путева на
територији општине Кладово има у
дужини од око 170 км  и ми смо уз
подршку Министарства пољопри-
вреде већ кренули са реконструи-
сањем једног дела путева .

Истраживања и анализе су
показали да је земљиште у оп-
штини Кладово најбољег квалитета
за производњу бадема, тако да
ћемо наше ратаре преусмерити да
почну да се баве производњом те
намирнице и воћарством.

Шта је у плану када је реч
о развоју туризма?

- У овом тренутку Кладово
као готов туристички производ има
само Хидроелектрану Ђердап. Све
остало је започето, и остало недо-
вршено. Циљ је да Трајанов мост
буде још један од незаобилазних
туристичких потенцијала, и да тури-
сти имају прилике да управо са те
монументалне грађевине виде ле-
поте Кладова. Дужина моста је
била 1097 метара и важио је за
најдужи мост икада саграђен на
свету.  Тренутно се средствима из
ИПА програма Европске уније ради
и Визитор Центар на тврђави Фе-
тислам.

Дунав је, такође,  један
од великих потенцијала општине
Кладово? 

- Тако је.  Моћ Дунава има
велики, како геополитички, тако и
национални интерес. .То је наша
шанса. Очекујемо већ наредне го-
дине долазак првих туриста у кла-
довско пристаниште, а поред тур-
изма, морамо искористити и хидро-
потенцијал Дунава за транспорт
робе, јер је то најефтинији вид пре-
воза. Такође, прелазимо и на један
вид линијског саобраћаја до Турн
Северина, јер је познато да око
1400 возила недељно прође наш
гранични прелаз  из Румуније, тако
да ћемо се потрудити и искори-
стити све могуће начине да дове-
демо што већи број туриста у
Кладово.

Познато је да општина
Кладово пуно ради  програме

прекограничне сарадње?
- Општина Кладово је тре-

нутно лидер у пројектима прекогра-
ничне сарадње. Имамо 14 проје-
ката које реализујемо са Румунима
и четири са Бугарима. Док сам био
директор Словеначког института
видео сам како  се то тамо ради,
како аплицирају за средства, и то
добро искуство покушавам да пре-
несем код нас. Битна је идеја и
добар пројекат. Помоћу средстава
из ИПА програма развијаћемо
спортски и историјски туризам, као
и спортски риболов. На Караташу
ће Министарство омладине и спо-
рта  и Завод за спорт уложити око
500 милиона динара за отварање
Спортског центра где ће на при-
преме долазити готово сви спорти-
сти.  Почели смо и са припремама
за Етно фестивал који је постао
једна од најзначајнијих манифеста-
ција у општини Кладово. Планови
су да после Еxit-а и Гуче наш фе-
стивал буде трећи у Србији. Наш
циљ је да привучемо што већи број
туриста  и у 2018.години желимо да
у Кладову буде остварено 100 000
ноћења, што је тродупло више у од-
носу на садашњих 32 000 ноћења.
Око 16 000 бициклиста сваке го-
дине пролази обалом Дунава, а ми
ћемо се потрудити да их задржимо
у Кладову макар на један дан , а ту
је већ нових 16 000 ноћења. Исти
број ноћења очекујемо и на Кара-
ташу. Такође и наша Туритичка ор-
ганизација има конкретан задатак,
а то је управо рад на повећању
броја ноћења, а самим тим и оства-
рење већег промета у угоститељ-
ским објектима.

После дужег времена, по-
ново стипендирате ученике?

- Тако је. Ми смо након,
скоро десет година, поново увели
стипендије за ученике. Близу 20
милиона динара издвајамо за со-
цијална давања, и  међу првим оп-
штинама у Србији смо уредбу
спровели у дело да сви примаоци
новчано-социјалне помоћи морају
два дана недељно да обављају
друштвено-користан рад, а надамо
се да ће у марту месецу када буде
усвојен нови закон то бити још ор-
ганизованије.

Како сте задовољни ра-
дом Општинске управе?

- Увек може боље. Рад
услужног центра још увек није до-
стигао ниво какав желимо да буде.
Сви смо овде на првом месту због
грађана и наши суграђани  одмах и
без чекања морају добити све што
им је потребно, а што је у надлеж-
ности Општинске управе. Oд тога
не одустајемо и то ћемо и оства-
рити у наредном периоду.

М.М.

ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ,
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА

Радисав Чучулановић,председник општине Кладово за „Тимочке“
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КЊАЖЕВАЦ - Извршење
буџета за период јануар – септембар
ове године, одлуке које воде ка реор-
ганизацији Дирекције за развој, урба-
низам и изградњу, измена одлуке о
комуналном отпаду, биле су неке од
тема на осмој седници Општинског
већа у Књажевцу.

Једна од 15 тачака седнице
Општинског већа била је деветоме-
сечно извршење буџета. Оно се
креће у проценту од око 64 одсто и
усклађено је са потребама корис-
ника, казао је председник општине
Милан Ђокић.

Извршење је на проценту од
око 64 одсто, врло је усклађено
према корисницима, нема фаворизо-
ваних. Гледали смо да у оквиру оних
средстава које имамо, њима распо-
лажемо у складу са оним што је план
буџета. Нема кредитних задужења,
буџет је стабилан и то је оно што је

важно, казао је Ђокић. 
Већници су донели још неко-

лико одлука важних за функциони-

сање локалне самоуправе, међу
којима су и оне које се тичу реоргани-
зације Дирекције за развој, урбани-

зам и изградњу.
- Донели смо низ одлука које

воде ка реорганизацији Дирекције за
развој, урбанизам и изградњу због
усклађивања са оним што су препо-
руке и директиве од стране Репуб-
лике. Мислим да ћемо моћи да
пронађемо најбоље могуће решење
како би Дирекција у наредном пе-
риоду, све оне послове због којих је
основана, радила ефикасно као и до
сада, - додао је председник књаже-
вачке општине.

На седници је било речи и о
изменама одлуке којом се регулише
управљање комуналним отпадом.
Уместо као до сада по квадратури,
извоз смећа из јавних установа, какве
су школе и Предшколска установа,
наплаћиваће се по броју извезених
контејнера. Тиме ће, чуло се на сед-
ници, доћи до значајних уштеда у бу-
џету.                                             Љ.П.

П Р И Х ВА Ћ Е Н  И З В Е Ш ТА Ј  О  И З В Р Ш Е Њ У  БУ Џ Е ТА
Одржана осма седница Општинског већа

КЛАДОВО - Од 1. новем-
бра Кладовљани ће плаћати за
4,44 одсто јефтиније грејање , од-
лучено је на седници Општинског
већа. Варијабилни део  за стам-
бени простор уместо 5 сада из-
носи 4,86 динара, док је фиксни
део  са 194,64 смањен за 30 ди-
нара. Цена грејања у пословном
простору уместо 6,35 сада износи
4 динара и 86 пара,док је за оне
који плаћају по квадрату  износ са
82,8 смањен на 74 динара и 30
пара. Коригована је и цена воде  за
пиће јер ће власници пословног
простора убудуће кубик воде пла-
ћати 30 динара мање, односно
58,1 динар, цена воде у стамбеним
објектима није мењана, али је
цена за канализацију са 24,9 по-
већана на 30 динара по кубику,док
је цена канализације за пословни
простор смањена на 45 динара.

- Иако ће  ће приходи ЈП "
Јединство" бити умањени за 21,5
милиона динара, то се неће одр-
зити  на биланс пословања - казао
је Радисав Чучулановић, председ-
ник општине Кладово и додао да
ће минус у каси предузеће надо-
местити ангажовањем сопствених
ресурса на другим пословима. -То
је наша орјентација и пример

добре праксе како да помогнемо
грађанима који грејање плаћају по
утрошку, али и да јавним пред-
узећима дамо рецепт како се може
оплеменити приходна страна њи-
ховог буџета, нагласио је Чучула-
новић.

На 10. седници Општин-
ског већа усвојена је и Одлука о
додели средстава из буџета оп-
штине Кладово у 2016. години  за
реализацију програма од јавног
интереса који спроводе удржања
грађана. За ту намену опреде-
љено је 3.858 000 динара.

Чланови Општинског већа
усвојили су и Одлуку о расписивању
огласа за давање у закуп на годину
дана  1.740 хектара  пољопривред-
ног земљишта у државној својини у
23 катастарске општине. Подршку је
добила и иницијатива  којом су влас-
ници мењачница ослобођени од
плаћања комуналне таксе, а током
гласања Горан Челиковић, члан Ве-
ћа био је уздржан. Већници су дали
сагласност да се ватрогасно возило
које је општини Кладово донирао
град Беч уступи  на коришћење Оде-
љењу за ванредне ситуације Бор,
ватрогасно-спасилачкој јединици у
Кладову.                                       

М.Р.

У КЛАДОВУ ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ 
На седници Општинског већа усвојен предлог ЈП "Јединство"

МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна седница Општинског већа у
Мајданпеку била је прилика да се у сусрет седници општинског парламента
која ће највероватније бити одржана првих дана наредног месеца размотри
низ питања о којима ће коначне одлуке донети одборници али и донесу од-
ређене одлуке из делокруга рада Већа.

Прихваћен је Нацрт решења о усвајању извештаја о реализацији
годишњег плана рада Предшколске установе “Марија Мунћан” и дата са-
гласност на годишњи план те установе. Истовремено, изгласана је саглас-
ност за шест група у којима број полазника одступа за више од 20 одсто у
односу на предвиђени. Прихваћене су и измене и допуне одлуке о начину
наплате цена за комуналне производе, односно коришћење комуналних
услуга. Кроз појашњења је затражено да се сагледа могућност да се због
примене тарифног система, највиши месечни рачуни у сезони распореде
ради лакшег измиривања. Информација о степену усклађености планира-
них и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа,
друштава капитала и других облика организовања на која се примењује
Закон о јавним предузећима чији је оснивач СО Мајданпек, показала је,
како се чуло, да практично ни једно не може да функционише без субвен-
ција, а као оно што посебно брине наведен је низак степен наплате и чи-
њеница да у појединим предузећима има одређених заостајања у исплати
зарада запосленима. Усвојен је и најновији предлог одлуке о додели сред-
става по програму мера подршке за спровођење пољопривредне и поли-
тике руралног развоја, допуњен је Савет за стипендирање члановима из
Рудника бакра Мајданпек, а прихваћено и да се предложена листа дефи-
цитарних занимања, допуни професором немачког језика. Прихваћен је и
предлог одлуке о организацији манифестација од значаја за општину
Мајданпек чија би организација требало да се уз учешће садашњих носи-
лаца повери центрима за културу у Мајданпеку и Доњем Милановцу, а ко-
ригована је и формулација претходне одлуке о давању сагласности за
коришћење земљишта у државној својини РБМ-у, односно, РТБ-у Бор.

И.Ћ.

Т Е Ш К О Ћ Е  У  Ф У Н К Ц И О Н И С А Њ У  
Ј А В Н И Х  П Р Е Д У З Е Ћ А

Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку
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НЕГОТИН – За освојено
друго место у такмичењу локал-
них самоуправа у источној
Србији у повећању обухвата по-
реза на имовину општина Него-
тин добила је лане 250.000 евра
и ту суму уложила у јавну рас-
вету. Такмичење су у оквиру
пројекта “Општински економски
развој у источној Србији” реали-
зовали Швајцарска канцеларија
за развој и сарадњу (СДЦ) и не-
мачко Савезно  министарство
за економску сарадњу и развој,
а имплементирала је Немачка
организација ГИЗ. По речима
надлежних заменом обичних
сијалица ЛЕД расветом биће
остварена значајна уштеда, а
вишак пара који остане у каси
биће искоришћен за нове
пројекте који ће, сматрају, до-
принети бољем животу грађана.

- Нове ЛЕД светиљке
допринеће значајном смањењу
утрошка електричне енергије, а
тиме и смањењу загађења жи-
вотне средине. Само на основу
смањења трошкова за елек-
тричну енергију ми ћемо у
нашем буџету уштедети око
233.000 евра на годишњем
нивоу- каже Јован Миловано-
вић, председник општине Него-

тин. 
Цео посао мењања

јавне расвете општину Неготин
коштао је око милион евра. На
основу елабората, уштеде које
ће ова замена донети биће ви-
шеструке. Од наградних сред-
ста-ва, савременим ЛЕД сија-
лицама замењује се приоритет-
них 1.185 од укупно 5.976 по-
стојећих живиних и натри-
јумових сијалица. Преостала
сија- лична места биће заме-
њена у другој фази пројекта који

ће бити финансиран сред-
ствима општине Неготин.

- Као донатори смо увек
поносни када видимо да наша
помоћ доноси и боље резул-
тате. У овом случају прику-
пљање пореза на имовину,

укључујући и пољопривредно
земљиште, порасло је са 50,5
на 175 милиона динара - ис-
такла је Урсула Лојбли, директо-
рица СДЦ.

У ГИЗ-у истичу да су на
пројекту повећања обухвата по-
реза на имовину са општинама
у источној Србији радили че-
тири године, те да је овај
пројекат омогућио локалним са-
моуправа да ажурирају своје
базе података о некретнинама.

- Грађани су обавезни да
плаћају порез, али су свакако и
заинтересовани да виде где се
тај њихов новац троши. Ми смо
се увек трудили да помогнемо у
том дијалогу између локалне
самоуправе и грађана, да све
буде транспарентније – каже
Александер Грунауер, шеф
пројекта у Немачкој организа-
цији ГИЗ.                             С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, инфра-

структурног и стабилног развоја“

суфинансира Општина Неготин

НОВАЦ ОД НАГРАДЕ УЛОЖИЛИ У ЛЕД РАСВЕТУ
Комплетан посао мењања јавне расвете  коштао  око милион евра

МАЈДАНПЕК - Локална самоуправа у Мајданпеку, у складу са одлуком
Савета за безбедност а са циљем да допринесе повећању безбедности грађана
и помогне рад полицијских екипа на терену, обезбедила је за потребе полиције и
уступила на коришћење возило Дачија дастер.

Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек и Бранислав Стојадино-
вић, начелник ПУ Бор потписали су уговор о преузимању возила за мајданпечку
полицију. Реализујући закључке Савета за безбедност и својих органа, а како би
помогли рад полицијских екипа и допринели повећању безбедности грађана, у
локалној самоуправи у Мајданпеку обезбедили су за потребе полиције и уступили
на коришћење возило Дачија дастер. Реч је о вишеструко значајној сарадњи, на-
глашено је приликом самог чина потписивања уговора.

То је једна од активности предвиђених програмом локалног Савета за
безбедност. Надамо се да ће у наредном периоду побољшати и олакшати рад са-
обраћајне полиције на подручју општине,  а све са циљем да се унапреде без-
бедност и сигурност свих учесника у саобраћају, - нагласио је Вагнер.

Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа је истакао да је
овакав вид сарадње са полицијом неопходан и у другим срединама како би се, у
границама могућности,  помогло повећању безбедности грађана.

Драго ми је да постоји овако добра сарадња између локалних само-
управа и државних органа. Овакво представља и улагање у безбедност грађана.
Техничко опремање полиције свакако доприноси  повећању безбедности грађана
и сигуран сам да ће највећу корист од те сарадње имати грађани Борског управног
округа - рекао је Кнежевић.

Истовремено, договорено је ста још треба учинити везано за рад и оства-
рење циљева Савета за безбедност.

И.Ћ.

В О З И Л О  З А  П О Л И Ц И Ј У
Донација локалне самоуправе



5ДОГАЂАЈИБРОЈ 215

НЕГОТИН -  Желећи да
на прави начин покажу шта у
ствари значи инклузија и како би
требало да сарађују деца са
сметњама у развоју и она из ре-
довне популације, Удружење
„Дуга“ из Неготина, извело је ин-
клузивно - стимулативну пред-
ставу „Шарене јабуке“. На сцени
Дома културе у Неготину и у селу
Буковчу ова представа коју је по
мотивима приче „Јабука“ Драгана
Лукића прерадила Ивана Деспо-
товић, а за децу из „Дуге“ и уче-
нике основне школе „Стеван
Мокрањац“ из Кобишнице адап-
тирала и режирала Катица Пас-
куловић, наставник музике, напр-
осто је одушевила оригинално-
шћу, озбиљношћу малих глумаца
и креативношћу свих учесника.

- Само шаренило и тема-
тика у представи били су до-
вољно инспиративни и мотиви-
рајући за наше извођење, прила-

гођено нашим способностима и
нашој креацији. С обзиром да је
оваква представа и резултат ме-
ђусобне сарадње деце пионир-
ски, не само на овим просторима
већ и у Србији, сматрам да смо и

више него успели – каже реди-
тељка представе Катица Паску-
ловић.

Представа је део про-
јекта „Ајмо сви на сцену“, који већ
шест месеци реализује Удру-
жење „Дуга“, а суфинансира Ми-
нистарство за рад и социјалну
политику. 

- Деца не познају раз-
лике, па је ова представа и на-
стала у тој лепоти сусретања. Ми
радимо на инклузивном про-
граму па нам је ово био и изазов
да помажемо шта и како се ради
– каже Анђелка Баланесковић,
директорка ОШ „Стеван Мокра-
њац“ у Кобишници.

У Удружењу „Дуга“, који је
идејни творац овог пројекта, сма-
трају да су особе са сметњама у
развоју, осим понеког усамљеног

случаја и без обзира на инклу-
зивни програм у школама, ретко
виђене као равноправни чланови
друштва, па настоје да управо
оваквим програмима иницирају
редовна дружења инклузивних
радионица и то најмање једном
месечно.

- Пројекат је трајао чита-
вих шест месеци, зближили смо
се и здружили и постали смо дру-
гари за цео живот. Ми се надамо
да ово неће бити усамљени при-
мер. Одабрали смо једну сеоску
школу јер сматрамо да су деца и
колектив у тим срединама мало
запостављени када су у питању
разноразни програми који се одр-
жавају у нашем граду, наш циљ
као друштва је да управо помог-
немо свима да прихвате инклу-
зију без икаквих предрасуда –
каже Мирослава Мика Здравко-
вић из Удружења „Дуга“.

Скоро тридесетак мали-
шана приказало је шта зна и уме.
Кроз оригиналне костиме који су
сами шили, сценографију у чијој
су изради сви учествовали, деца
су показала да смо сви исти, на
задовољство и организатора пр-
ограма и публике која није ште-
дела дланове да покаже малим
глумцима колико су и сами у
свему уживали, играјући се заје-
дно са њима.

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на

путу транспарентног, економ-

ског, инфраструктурног и ста-

билног развоја“ суфинансира

Општина Неготин

С В И  РА ЗЛ И Ч И Т И ,  С В И  Ј Е Д Н А К И
Удружење „Дуга“ и ученици ОШ „Стеван Мокрањац“ направили инклузивну представу

КЊАЖЕВАЦ - Винарија ''Јовић'' из Потркања (општина
Књажевац) остварила је још један велики успех, овога пута на оце-
њивању вина у оквиру Петог међународног сајма ''Жупа 2016'', које
је, током манифестације ''Жупска берба'', одржано у Алексан-
дровцу. 

Винарија ''Јовић'' проглашена је Шампионом квалитета, а
Cabernet Sauvignon из 2011. за најбоље црвено вино сајма. Злато
је освојио Sauvignon blanc 2015, а сребра су припала Рајнском риз-
лингу 2013, те винима Chardonnаy 2015, Вранац 2011 и Rose Dion-
izije 2015.

Манифестација ''Жупска берба'' посвећена је грожђу, вину,
виноградарима и подрумарима, а ове године одржана је по 53. пут.

Љ.П.

ВИНАРИЈА ЈОВИЋ ШАМПИОН ЖУПСКЕ БЕРБЕ
На петом медјународном сајму у Александровцу

МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек добила је награду Канцела-
рије за европске интеграције Владе Републике Србије за пројекат “Архео-
лошко наслеђе ближе туристима”, као један од осам најбољих пројеката
прекограничне и транснационалне сарадње. 

Награде за најбоље пројекте додељене су прошлог петка на
Петој конференцији о прекограничној сарадњи у Београду, у организацији
Канцеларије за европске интеграције Владе Србије, којој су присуство-
вали Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције и Нацио-
нални ИПА координатор, Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске
уније у Републици Србији и Мореј Гиланд, шеф Јединице у Генералном
директорату за регионалну и урбану политику у Европској комисији.

Пројекат “Археолошко наслеђе ближе туристима” Општина
Мајданпек спровела је у периоду од новембра 2013. до фебруара 2015.
године у партнерству са општином Димов из Бугарске. Овај пројекат је
имао за циљ унапређење туристичких понуда археолошког наслеђа у оп-
штинама Мајданпек и Димово, кроз унапређење туристичке инфраструк-
туре, набавку опреме за климатизацију археолошког налазишта
“Лепенски вир” и набавку електро бицикала и четвороцикала за посе-
тиоце, али и формирање Визиторског центра за археологију у Димову са
набавком мини-буса за транспорт туриста, као и размену знања радника
у туризму и култури и кроз промоцију археолошког наслеђа.

Вредност радова на увођењу модерног система за грејање и хла-
ђење музејског објекта на локалитету Лепенски вир је 500.000 евра, а
након пуштања у рад, туристичка сезона продужена је са осам на 11 ме-
сеци и број посетилаца повећан за 20 одсто.

И.Ћ.

А Р Х Е О Л О Ш К О  Н А С Л Е Ђ Е  
Б Л И Ж Е  Т У Р И С Т И М А

Општини Мајданпек признање за најбољи 
пројекат прекограничне сарадње
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БОР - Црни врх је планина у источној Србији, на развођу између
сливова Мораве и Црног Тимока (Црнa река), на 30км од Бора. Састоји
се од две палеовулканске купе, од којих се виша диже до 1.043 м. Пла-
нина је изграђена од андезита, пошумљена и слабо насељена. Севе-
роисточним подножјем води пут Бор—Жагубица.

Обилује црном боровом шумом, по којој је Црни врх и добио
назив. Од 1952. године постоји планинарски дом, а први ски лифт (сидро)
на Црном врху је постављен 1985. године дужине 980 м и капацитетом
за 30 сидра. 

Црни врх је 2010. године добио једноужну двоседну жичару, де-
монтирана жичара Центар са Копаоника, дугу 1.368 м капацитета 1.193
скијаша по часу, са 169 седишта. Њена монтажа на Црном врху је за-
вршена у јесен 2012. године. 

Прва званична сезона са новим ски лифтом почела је 2013/14,
где су употреби две од постојећих три стазе. Прва стаза зове се ,,Јелен
1" која се категорише као мала црвена стаза дужине 800 м, док се друга
стаза зове ,,Јелен 2" категорисана као црвено-црна дужине 1.600 м.
Трећа црна стаза још није пуштена у рад. Поред ових стаза постоји и ски
пут дужине 2.300 м. Уређен је прилазни пут, паркинг, објекат за изнајмљи-
вање скијашке опреме и кафић.

Црни врх одавно представља мету туриста и излетника, због
чега је и далеке 1952. год. на овој планини изграђен Планинарски дом, а
нешто касније уређен је терен за скијање са успињачом. Овде је деве-
десетих година започета градња једног од највећих зимских центара у
Европи „Јелен – Хајат Риџенси“. Архитекте су га смело и са пуно маште
замислили тражећи инспирацију у Хиландару, али њихов сан, који је
почео да се реализује 1996. године, распршио се почетком овог века када
су радови заустављени. 

Хотел Хајат на Црном Врху се процењује на 100 милиона долара
и у његовој изградњи учествује конзорцијум компанија са највећим уде-
лом НИС-а од 56 одсто. Остали сувласници су РТБ Бор са 20 одсто, а
мање деонице имају Енергопројект, Србија Шуме, ПТТ и борска општина.
Сматра се да би хотел могао бити завршен у року од две године уколико
се обезбеди око 40 милиона долара. Приватизацијом НИС-а, несуђени
Хајат није добио баш ништа.

Према подацима Енергопројекта, туристички комплекс се про-
стире на 14 хектара, са објектима површине 51.269 метара квадратних.
Продаја или докапитализација хотела Hyаt regency "Јелен" (4*) у из-
градњи на Црном Врху код Бора. Објекат је у фази изграђености 50%. 

Хотелски комплекс састоји се од резиденцијског објекта са пред-
седничким и четири мања апартмана, површине 2.750 квадрата. До њега
је хотел са 390 постеља, 16 апартмана, кафе-баром, конгресном и камин-
салом и великим тржним центром. Подаље је апартманско насеље „Ри-
џерси клуб“ са 56 апартмана и вилом са 16 најлуксузнијих соба. У
близини је летња позорница, биоскопска дворана и затворени базени,
гараже на два нивоа, национални ресторан, дискотеке, клизалиште, хе-
лиодром, ски-кафеи, локали, као и објекти намењени банкама, болници,
полицији, пошти, стамбене зграде. Саграђена је и најсавременија фаб-
рика воде, трафо-станица, терени за жичаре и ски-лифтови, обележене
стазе за шетњу и спортски терени. Насељем би протицала вештачка
река.

Иако су мишљења подељена, а мегаломански пројекат на
Црном врху се још помиње само у предизборним кампањама, неоспорно
је да решавање будућности хотелског комплекса превазилази компетен-
ције Општине Бор у сваком погледу.

Питање за локалну самоуправу и њену туристичку асоцијацију
је како да Црни врх у постојећим околностима претвори у туристичку де-
стинацију. Да вас подсетимо, елементи туристичке дестинације су: ат-
ракције, погодности, доступност, имиџ, цена и кадрови. Шта од тога
имамо на Црном врху?

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

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

''Доступност се огледа у туристичко-географском положају де-
стинације, саобраћајној инфраструктури, терминалима, али и у визном
режиму, условима за улазак у земљу и др.''

Како је за имиџ неопходно претходно испунити све остале
услове, остаје још само повољна цена, али како никакве понуде нема ни
то не даје никакав ефекат. Зато скијалиште на Црном врху није тури-
стички производ који приходује и повећава број посетилаца, већ је и
даље на буџету из кога се финансирају запослени, одржавање, па и ин-
вестирање.

Многи наши саговорници уверавају нас да се неки од проблема
могу решити једноставним договором и уважавањем и другачијих идеја.
Примера ради, проблем смештаја могао би лако да се реши укључива-
њем  хотела ''Језеро'', коначишта ''Вертиго'' и приватног смештаја у ви-
кендицама. Сви ови смештајни капацитети налазе се у подножју планине
и надомак скијалишта, али су попуњени само током летње сезоне. 

Неискоришћени ресурс је и борско угоститељство и занатство.
Уз мало добре воље велики број приватних угоститеља и других делат-
ности би се о свом трошку преселио на Црни врх у јеку скијашке сезоне
и своје производе понудио гостима.

Али, највећи проблем су кадрови, кадрови који су још на нивоу
акционих планова, а не акционог и продуктивног деловања.

(Извор: www.turizamiputovanja.com; Туристичка организација
''Бор'', Википедија)                                                        

Редакција ''Тимочких''
Пројекат ''Борски бисери туризма у тимочкој нисци'' суфинан-

сира се средствима из буџета Општине Бор.-''Ставови изнети у под-

ржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је

доделио средства.''

ЧАРОЛИЈЕ ЦРНОГ ВРХА
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(11)
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КЛАДОВО - На основу
Уговора који је локална само-
управа  потписала са Скупшти-
ном станара почели су радови
на  изолацији зграде Д-1 у кла-
довском Новом насељу. Значај
енергетске ефикасности пре-
познало је 30 власника станова
у објекту саграђеном 1964. го-
дине. Они финансирају поло-
вину износа радова вредних
1.350.000 динара.

-  Свако од тридесет до-
маћинстава издвојило је по
22.000 динара и са новцем који
смо добили од општине упу-
стили смо се у реализацију
пројекта који ће допринети да
нам станови буду топлији, уз
мању потрошњу и ниже износе
рачуна за грејање. Поред тога
фасада зграде добиће лепши
изглед- преноси утиске Ђорђе
Петровић, председник Скуп-

штине станара.
За подстицај енегетске

ефикасности из буџета за
2016. годину локална само-
управа определила је пет ми-
лиона динара. 

- То је први корак ка

стварању услова да зграда  за
колективно становање добије
енергетски пасош, а новина је
да ће у следећој години  за
подстицајна средства моћи да
конкуришу и власници индиви-
дуалних стамбених објеката у

намери да побољшају њихову
енергетску функционалност-
појаснио је планове локалне
самоуправе  Радисав Чучула-
новић, председник општине
Кладово.

Изолација око 1500 ква-
драта зграде у Новом насељу
пример је добре праксе када је
реч о разумевању и сарадњи
локалне власти и грађана.

- Идеју локалне само-
управе која је расписала кон-
курс за суфинансирање радо-
ва на побољшању енергетске
ефикасности у становима ,
препознали су чланови две од
осам  Скупштина станара. На-
чинили смо први корак и уве-
рен сам да ђе то бити замајац
и за станаре других зграда -
казао је  Јован Стингић, начел-
ник Општинске управе.

М.Р.

У З  П О Д Р Ш К У  В Л А С Т И  Т О П Л И  С Т А Н О В И
У Кладову начињен нови помак у енергетској ефикасности

КЊАЖЕВАЦ - Општина
Књажевац планира да преко
Фонда за развој пољопривреде
у наредном периоду уложи зна-
чајна средства у развој ко-
зарства кроз увоз квалитетног
приплодног подмлатка коза. 

Преко Фонда за развој
пољопривреде општина Књаже-
вац ће и у наредној години под-
стицати развој сточарства, каже
за Тимочке директор Агенције
за развој Владан Митић. - Зами-
сао је да акценат буде на изгоју
коза, као перспективној и изу-
зетно интересантној грани про-
изводње, која није довољно
заживела и није присутна у оној
мери у којој би требало да буде.
Дошли смо до иницијалног пр-
едлога да извршимо анкети-
рање сточара, који ће у просто-
ријама Агенције попунити ан-
кетне листиће, након чега ћемо

се определити да ли ћемо ући у
причу набавке приплодног ма-
теријала. Дефинитивно, то је
грана која има перспективу и
грана која би требала да буде
окосница развоја сточарства у
нашој општини - казао је Миле-
тић.

План је да се газдин-
ствима са територије општине
Књажевац подели од 20 до 40
грла уматиченог квалитетног
приплодног подмлатка коза из
увоза и да се обезбеди сигуран
пласман млека и производа од
козјег млека.

Сви заинтересовани мо-
гу да се пријаве и изјасне о
броју грла за која би конкури-
сали. Упитник ће се попуњавати
у Агенцији за развој општине
Књажевац до 15. новембра ове
године, радним данима од 8 до
15 часова.                          Љ.П.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УЗГОЈ КОЗА
Општина Књажевац планира улагање у развој козарства

КЛАДОВО - Јавно предузеће "Јединство"  купило је нову
ауто цистерну "ИВЕКО" капацитета 8 000 литара за транспорт воде
за пиће и за прање улица. Обнова возног парка  била је неминов-
ност, јер је досадашње возило у функцији више од три деценије.

- Стара цистерна одслужила је своје, али ће и даље бити у
функцији када је реч о прању градских улица. Ново возило је ви-
шенаменско, опремљено је одговарајућом опремом од пумпи до
распрскивача воде, буре је од прохрома што је гаранција за дуго-
вечност. Цистерна ће се користити тамо где је повећана потреба
за водом, али и за транспорт воде за пиће- казао је Зоран Петровић
директор, ЈП "Јединство".

Потреба за транспортом воде у Кладовском крају и лети и
зими готово је свакодневна, и зато је инвестиција у куповину новог
возила изузетно важна.

- Желимо да обновимо возни парк и да квалитетна вода за
пиће стигне до крајњих потрошача у случају потребе.То је само
један од корака који смо предузели да компетну механизацију у јав-
ним предузећима  заменимо, новим, квалитетним  и савременим
средствима-истакао је Радисав Чучулановић, председник општине
Кладово.

Куповина ауто цистерне  предвиђена  је програмом рада
Јавног предузећа "Јединство"  како би се побољшао квалитет ис-
поруке пијаће воде. Вредност инвестиције је 10,6 милиона динара,
а “Јеинство” је новац обезбедило из сопствених извора.

М.Р.

У Л А Г А Њ Е  У  Б У Д У Ћ Н О С Т
ЈП "Јединство " купило нову цистерну за воду
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МАЈДАНПЕК- У оде-
љењу за урбанизам, грађеви-
нарство и стамбено комунална
питања општине Мајданпек про-
шле недеље, представнице Ти-
мочког клуба представиле су
апликацију “Инспектор грађанин”
која је део истоименог пројекта за
стварање механизма и приступа
за активно укључивање грађана
Тимочке крајине у процесе доно-
шења одлука, развој међусектор-
ског партнерства и сарадње.

Реч је о механизму при-
лагођеном савременом начину
живота и потребама грађана, о
креираној ИОС апликацији за анд-
роид телефоне која омогућава да
се брзо и једноставно пријаве
проблеми одговарајућој инспек-
цијској служби.                              И.Ћ.

“ИНСПЕКТОР
ГРАЂАНИН”

У Мајданпеку  представљена
апликација 

КЊАЖЕВАЦ - Књаже-
вац је протеклог викенда био
домаћин 25. Балканског прве-
нства у бодибилдингу, фит-
несу и бодифитнесу. 

Када је реч о бодибил-
дингу, Књажевац је минулог
викенда био центар Балкана.
Јубиларно 25. Балканско пр-
венство у бодибилдингу, фит-
несу и бодифитнесу окупило
је рекордан број такмичара .

Њих 135 стигло је из 10 бал-
канских земаља. Такмичење је
отворио први човек општине
Књажевац Милан Ђокић, нагла-
шавајући да је Књажевац још
једном потврдио репутацију
доброг организатора и доброг
домаћина великих спортских
такмичења.

Апсолутни победник пр-
венства је репрезентација Бу-
гарске која је на такмичење до-

вела комплетну екипу у свим ка-
тегоријама са преко 40 так-
мичара, док је репрезентацији
Србије припало друго место.

Такмичење су организо-
вали Балканска бодибилдинг и
фитнес федерација, бодибил-
динг клуб “Аполон” из Кња-
жевца и Пауерлифтинг клуб
Књажевац, уз подршку Спорт-
ског савеза и општине Књаже-
вац.                                       Љ.П.

Геронтолошки центар Књажевац међу 10 најбољих у Србији

ВИШЕ ОД ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ РАДА
КЊАЖЕВАЦ - Герон-

толошки центар Књажевац
обележио је у среду, 19. ок-
тобра, 35 година постојања
и рада. Основана првог ок-
тобра 1981. године, ова уста-
нова за смештај одраслих и
старих лица, данас је, по
квалитету услуга, једна од
десет најбољих у Србији. 

У овој великој кући
мир, спокојство и задовољ-
ство животом пронашло је
220 људи и то је  највећи
успех осамдесетак запосле-
них, каже директор Саша Иг-
њатовић.

- Ми смо колектив са
безмало 80 људи, ''покри-
вамо'' 220 корисника, 220
чланова наших породица.
То је оно што је највредније
и најквалитетније у овој
установи. Данас, када сла-
вимо 35 година рада, можда
је време да се хвалимо, да
причамо о успесима. Али,

наш највећи успех је да су
нам корисници мирни, задо-
вољни и спокојни - рекао је
Игњатовић.

Установа која обеле-
жава три и по деценије рада
свакако је на понос не само
заспосленима и руковод-
ству, већ и читавом граду,
наглашава председник оп-
штине Књажевац Милан
Ђокић. 

- Задовољство је ви-
дети да ова установа напре-
дује, развија се, да је
квалитет услуга све бољи.
Мислим да је наш Геронто-
лошки центар међу 10 најбо-
љих у Србији и то не према
нашим субјективним оце-
нама, већ по оценама мно-
гин независних инспекција,
комисија. Желим им пуно
успеха у даљем раду. Ми
ћемо као општина свакако
бити на располагању за све
оно што можемо да учинимо

да квалитет услуга буде
бољи - нагласио је Ђокић.

На свечаности, која је
у част тридесет петогодиш-
њег јубилеја, приређена у
хотелу ''Тимок'', уручене су
захвалнице институцијама

са којима Геронтолошки
центар успешно сарађује.
Јубиларне награде добило
је четворо радника, који у
овој установи раде од
њеног оснивања.            
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