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НЕГОТИН – Одборници
Скупштине општине Неготин на
својој редовној 28.седници без дис-
кусије су усвојили извештај о из-
вршењу Одлуке о буџету општине
Неготин за првих девет месеци ове
године. Како је за говорницом ис-
такла Валентина Ђуричић, шеф
одељења за буџет, финансије и ло-
калну пореску администрацију  за-
кључно са последњим даном
септембра буџетски приходи оства-
рени су у обиму од 676.805.520 ди-
нара, односно у износу 765.502.958
динара са сопственим приходима
индиректних корисника и сред-
ствима донација и добровољних
трансфера физичких и правних
лица. 

-Укупно планирани при-
ходи и примања буџета Општине
Неготин за 2016. износе 1.207.
334.000 динара, а укупни приходи и
примања консолидованог рачуна,
односно свих индиректних и ди-
ректних корисника буџетских сред-
става, по свим изворима фина-
нсирања, 1.594.514.000 динара.
Остварење изворних и уступљених
прихода за првих девет месеци је
око 57,30 процената, а трансфер-
них прихода 74,99 процената.
Остварење годишњих прихода из-
носи 56,06 процената – образло-
жила је Валентина Ђуричић, шеф
Одељења за буџет, финансије и ло-
калну пореску администрацију.

Без дискусије одборници
су дали зелено светло и за нову
цену грејања, па ће тако корисници
за стамбени простор уместо 4,62

динара по киловат сату варија-
билни део плаћати 4,71, а фиксни
26,7 динара по метру квадратном,
уместо досадашњих 24,2. Нов, ва-
ријабилни део цене грејања за по-
словни простор и установе износи
5,89 динара по киловат сату, а
фиксни 33,37 динара по метру
квадратном.

По речима Голуба Рајића,
директора ЈКП “Бадњево” цена
грејања у Неготину формирана је
на основу Тарифног система за
обрачун топлотне енергије за та-
рифне купце и Методологије за од-
ређивање цене снабдевања кра-
јњег купца топлотном енергијом, а

морала је да буде повећана због
поскупљења мазута, будући да ов-
дашње топлане у највећем троше
мазут. У зависности од цена енер-
гената током сезоне, истакао је
Рајић, могуће су и нове корекције. 

Чланови локалног парла-
мента већином гласова усвојили су
и читав низ одлука, важних за
функционисање локалне само-
управе и њених корисника, почев
од финансијског и извештаја о раду
ЈКП “Бадњево”, извештај о раду и
годишњи план рада Предшколске
установе “Пчелица”, а у складу са
Законом о јавним предузећима уск-
лађени су и оснивачки акти кому-

налног предузећа и ЈП  за грађе-
винско земљиште. 

И на овој седници усвојено
је низ одлука о прибављању непок-
ретности у јавну својину бестерет-
ним правним послом у ката-
старским општинама Јабуковац,
Неготин, Вељково, Буковче, Кобиш-
ница, Србово и Тамнич, а Туристич-
кој организацији Неготина дат је на
коришћење Спомен дом у Сиколу и
припадајуће земљиште без на-
кнаде, ради успешне имплемента-
ције пројекта прекограничне са-
радње са Румунијом и подизања
квалитета туристичке понуде Оп-
штине Неготин, како је наведено у
образложењу ове одлуке.

Новог члана школског од-
бора добила је ОШ “Вук Караџић”
јер је предходном дете завршило
школовање у овој образовној уста-
нови.

Без дискусије усвојене су и
одлуке о одређивању правца пру-
жања државних путева првог и дру-
гог реда, о престанку функције
делова пута на територији општине
Неготин, о утврђивању и означа-
вању назива насељених места,
улица и тргова, начину утврђивања
кућних бројева и означавању згр-
ада бројевима на територији оп-
штине Неготин, као и одлука о до-
ношењу Плана детаљне регулације
Рогљевачких пивница.          С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на

путу транспарентног, економ-

ског, инфраструктурног и ста-

билног развоја“ суфинансира Оп-

штина Неготин

УСВОЈЕН ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ БУЏЕТ
Одржана седница Скупштине општине Неготин

КЛАДОВО - На прошло-
недељној седници Скупштине оп-
штине Кладово, одборници су
једногласно усвојилли Одлуку о
измени буџета општине Кладово
за 2016. годину. Приходна страна
општинске касе увећана је за
близу 14,8 милиона динара на ос-
нову прихода од пореза на за-
раде и на име прихода од продаје
непокретности и сада износи
702.390.486 динара.

-Други овогодишњи реба-
ланс буџета допринеће да се до
краја године редовно сервисирају
сви захтеви корисника - казао је
Радисав Чучулановић, председ-
ник општине Кладово и додао да
је за првих девет месеци оства-
рен суфицит од 65 милиона ди-
нара што потврђује да је
орјентација локалне самоуправе
домаћинско пословање.

Одборници  локалног па-
рламента подржали су Одлуку
која регулише начин постављања

међународног путничког приста-
на за сезонско пристајање бро-
дова на Дунаву на локацији не-
кадашњег пристаништа, а про-
стор на Дунавском кеју ће у на-
редних годину дана добити ле-
пши и функционалнији изглед.

- Реч је о инвестицији

вредној 18,5 милиона динара
којом ћемо оплеменити простор
између два хотела. У првој фази
приоритет ће имати инвести-
циони, а касније декоративни ра-
дови. Намера је да у наредној
туристичкој сезони пристан при-
ведемо намени - објаснио је Чучу-

лановић.
На седници је усвојен и

Извештај о раду  Предшколске
установе "Невен" у минулој шко-
лској години, као и План рада у
школској 2016/2017 години. Од-
борници су се позитивно  изјас-
нили и о предлогу Одлуке којом
се дефинишу услови за стипен-
дирање ученика средњих школа
и студената од школске 2017/
2018 године , а подршку је добила
Одлука о одлагању отпада на
сеоским депонијама у општини
Кладово. 

Зелено светло добио је и
предлог Одлуке о финансирању
или суфинансирању  потреба и
интереса грађана у области спо-
рта из буџета општине Кладово
чија примена ће уследити од 1.
јануара 2017. године. У раду сед-
нице учествовало је  25 од 28 од-
борника колико их је у скупшти-
нским клупама.

М.Р.

ОПШТИНСКА КАСА ПУНИЈА ЗА 14,8 МИЛИОНА ДИНАРА
Одборници СО Кладово усвојили други ребаланс буџета



БРОЈ 216 3ЕКОНОМИЈА

КЊАЖЕВАЦ - Општина
Књажевац ће и ове године на
најдиректинији начин укључити
грађане у процес доношења бу-
џета за наредну годину кроз
партиципативно буџетирање. 

Грађани Књажевца до
11. новембра могу да дају свој
предлог за пројекат који би, по
њиховом мишљењу, живот у
граду и општини учинио леп-
шим и квалитетнијим. Пет
пројеката са највећим бројем
предлога наћи ће се на гласач-
ком листићу, а гласање ће се

обавити од 17. до 25. новембра. 
Сви заинтересовани

своје предлоге могу предати у
општинском услужном центру,
или попуњавањем веб форму-
лара на сајту општине Књаже-
вац. 

Пројекат партиципатив-
ног буџетирања спроводи се у
Књажевцу од прошле године,
када су Књажевчани, бирајући из-
међу пет предлога, већином гла-
сова одлучили да се средствима
буџета изгради језеро Језава, не-
далеко од града. Љ.П.

К Њ А Ж Е В Ч А Н И  У Ч Е С Т В У Ј У  
У  Д О Н О Ш Е Њ У  Б У Џ Е Т А

Пројекат партиципативног буџетирања спроводи се од прошле године

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Радисав Чучулановић,
потписао је уговоре са кладовским удружењима грађана  о финансирању
из буџета у 2016. години 28 програма од јавног интереса. За ту намену
опредељено је 3.858 000 динара, а Удружење љубитеља природе "Див-
љина" конкурисало је са програмом "Клинци дивљинци".

- Реч је о едукативном програму који промовише екологију. Намера
је да наше најмлађе чланове , ученике петог разреда упутимо како се мо-
рају понашати у природи, јер је то предуслов за квалитетније очување и за-
штиту околине. За реализацију активности добили смо 120.000 динара, јер
је локална самоуправа препознала значај програма - казао је Милан Ра-
шевић,  председник Удружења "Дивљина”.

На конкурсу за суфунансирање програма од јавног интерса  у оп-
штини Кладово учествовала су 34 удружења грађана  која су се надметала
за 4.650.000 динара колико је  издвојено из локалног буџета за текућу го-
дину. У наредној години тај модел биће промењен.

- Наредне године активности  око организације  Сабора дијаспоре,
Златна бућка Ђердапа и сличних  манифестација финансираће се из бу-
џета али на други начин. Овогодишњом расподелом средстава  из буџета
општине Кладово створени су услови за реализацију програма од јавног
интереса на локалу. Предлог надлежне комисије верификован је на 10.
седници Општинског већа на којој су усаглашени појединачни износи за
финансирање програма. Корисници средстава мораће да оправдају фи-
нансијске трошкове , јер у супротном неће моћи да конкуришу наредне го-
дине- објашњава Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

М.Р.

НОВАЦ ДОБИЛО 28 УДРУЖЕЊА

За финансирање програма од јавног интереса  3,8 милиона динара

МАЈДАНПЕК - За понеде-
љак, 7.новембар, у Мајданпеку је за-
казана 14. седница Скупштине
општине. Пред одборницима ће се
наћи више питања, а поред осталог и
предлог одлуке о измени оснивачких
аката јавних предузећа чији је осни-
вач општина Мајданпек. 

Правни основ је њихово уск-
лађивање са одредбама Закона о
јавним предузећима а како би се по-
стигла ефикаснија контрола, по-
већање финансијских показатеља,
ефикасније планирале пословне ак-
тивности и унапредило корпоративно
управљање, придржавање рокова за
доставу законом прописаних докуме-
ната, остварила већа транспарент-
ност у раду, уз професионализовање

рада и повећање ефикасности управ-
љања. На дневном реду су и  пред-
лози допуне оснивачких аката це-
нтара за културу, предлог одлуке о
условима и начину снабдевања то-
плотном енергијом, као и Одлуке о
начину наплате цене за комуналне
производе, односно, за коришћење
комуналних услуга. Општински пар-
ламент ће се изјаснити и о Годиш-
њем плану рада Предшколске уста-
нове “Марија Мунћан” за прошлу и
актуелну радну годину, а уз низ дру-
гих питања и о новим кадровским ре-
шењима, будући да су на дневном
реду и предлози Комисије за кад-
ровска питања, одликовања и друга
јавна признања СО Мајданпек.

И.Ћ.       

О  И З М Е Н А М А  О С Н И В А Ч К И Х
А К А Т А  Ј А В Н И Х  П Р Е Д У З Е Ћ А

У понедељак заседа општински парламент

Седница Општинског већа одржана на Бабином зубу

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

КЊАЖЕВАЦ - Девета седница Општинског већа одржана је у петак,
28. октобра у Планинарском дому на Бабином зубу. 

Председник општине Милан Ђокић и чланови Већа упознали су се
на лицу места са стањем у коме се дом налази пред почетак зимске тури-
стичке сезоне. На дневном реду седнице били су и:  предлог одлуке о изме-
нама и допунама одлуке о буџету за 2016. годину, предлог решења о додели
средстава за суфинансирање пројеката медија путем појединачног давања. 

Већници су дали овлашћење председнику општине да потпише
писмо о намерама о успостављању сарадње између Канцеларије за управ-
љање јавним улагањима Владе Републике Србије и општине Књажевац.

Одлазак у овај крај књажевачке општине, председник и већници ис-
користили су и за посету Доњој Каменици, где је недавано отворено одељење
вртића. Малишанима, који бораве у новоотвореном одељењу Предшколске
установе ''Бајка'' уручени су пригодни поклони, а са представницима месне
заједнице разговарало се о адаптацији објекта школе у овом селу.        Љ.П.
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КЛАДОВО - У октобру је хидроелектрана “Ђердап 1 ”  про-
извела за 22 одсто више  струје,  јер је ЕПС-у   испоручила 313 ми-
лиона киловат-часова електричне енергије, односно 68 милиона
преко плана. Од почетка године хидроцентрала код Кладова про-
извела је 4,6  милијарди  киловат- часова електричне енергије или
осам одсто више од норме . При тренутном дотоку од 4100  кубика
воде у секунди, са тендецијом благог пада, прва Ђердапска хид-
роелектрана производи дневно  око 12,5 милиона киловат – сати
струје. План за новембар је 307 милиона киловат -часова елек-
тричне енергије.

М.Р.

В И Ш Е  С Т Р У Ј Е  

С А  " Ђ Е Р Д А П А  1 "

Добра хидрологија у октобру

МАЈДАНПЕК - У Доњем Милановцу, у уторак 1.новембра,
представници Општине Мајданпек и месних заједница Доњи Ми-
лановац, Мосна и Голубиње потписали су уговор  о сарадњи са ХЕ
“Ђердап” којим ће у делу општине који је пресељен због изградње
наше највеће хидроцентрале, бити решени дугогодишњи про-
блеми. Према потписаном уговору, уз помоћ ХЕ “Ђердап“, Доњи
Милановац би  требало да у наредне четири године добије ново
веће пристаниште за бродове, које ће повећати капацитет и по-
бољшати услове за пристајање крузера, затим нову, адаптирану
зграду Месне заједнице и значајну саобраћајницу К3, у зони нека-
дашњег клизишта, која ће боље повезати горње делове града и
растеретити  и олакшати одвијање саобраћаја постојећим уским
улицама. Такође, ХЕ “Ђердап” ће се побринути да у селима Мосна
и Голубиње буде изграђена канализациона мрежа.

Осим поменутог биће настављени радови на постављању
обалоутврде, а и бити изграђена плажа у селу Голубиње.            И.Ћ.

П О М О Ћ  П Л А В Н О М  
П О Д Р У Ч Ј У

Потписан уговор између представника општине Мајданпек и ХЕ “Ђердап”

КЛАДОВО - Надлежне општинске службе  и стручњаци
Грађевинског факултета Универзитета у Београду дефинисали су
активности  на изради два програма  комасације пољопривредног
земљишта у општини Кладово укупне површине 9000 хектара.
Вредност је 3,6 милиона динара, од чега је учешће  локалне саму-
оправе 1.350.000 динара, док је за реализацију програма ресорно
министарство донирало 2.250.000 динара. 

Програмом комасације у катастарским општинама Велес-
ница, Љубичевац, Велика Каменица и Грабовица биће обухваћено
3500 хектара ораница, док ће у катастарским општинама Ртково,
Корбово, Велика Врбица и у деловима катастарских општина Мала
Врбица и Костол бити укрупњено 5500 хектара њива.

М.Р.

К О М А С А Ц И Ј А

З Е М Љ И Ш Т А

Вредност радова 3,6 милиона динара
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МАЈДАНПЕК -  Фондација за локални економски развој
Мајданпек  обавестила  је  све заинтересоване да је Невладина
организација ЕNЕCА Ниш и ове године кроз програм “Покрени се
за посао!” понудила могућност да остваре право на бесповратна
средства за куповину опреме неопходне за покретање или унапре-
ђење сопственог бизниса у износу до 250.000 динара.

Како наводе, Програм „Покрени се за посао!“ обезбеђује
бесповратна средства  у виду опреме неопходне за покретање или
унапређење предузетничке или пољопривредне делатности, по-
словне и стручне обуке, као и сталну саветодавну помоћ од стране
економских стручњака. „Покрени се за посао!“ је програм намењен
особама са добром пословном идејом из целе Србије. А услови
конкурса пребивалиште или боравиште на територији Републике
Србије, добра и одржива пословна идеју за започињање или уна-
пређење сопственог бизниса или пољопривредне делатности и по-
пуњен пријавни образац. Рок за пријављивање почео је 25.октобра
2016. и траје до  31.јануара 2017.год.

За више информација и техничку подршку, заинтересовани
се могу обратити  канцеларијама Фондације за локални економски
развој у Мајданпеку и Доњем Милановцу.                                     И.Ћ.

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Фондација за локални економски развој обавештава заинтересоване

КЊАЖЕВАЦ - На састанку са члановима Општинског већа
председник општине Милан Ђокић предочио је резултате састанка
са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Репуб-
лике Србије на тему увођења биомасе у систем даљинског
грејања. 

Општина Књажевац предњачи у односу на остале општине
по спремности за овакав пројекат, што због количине биомасе на
територији општине, што због постојања предстудија изводљиво-
сти и осталих потребних докумената. 

Неподељено је мишљење да треба ићи у правцу модерни-
зације даљинског грејања и договорено је да се на следећој сед-
ници Општинског већа овласти председник општине да потпише
Писмо о намерама са Канцеларијом за управљањем јавним ула-
гањима о даљем заједничком деловању на унапређењу квалитета
и одрживости, као и смањењу трошкова даљинског грејања.      

Љ.П.

М О Д Е Р Н И З А Ц И Ј А  
Д А Љ И Н С К О Г  Г Р Е Ј А Њ А

Унапређење квалитета и смањење трошкова
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БОР - На удаљености 17 км од Бора и 250 км од Београда, у под-
ножју планине Црни Врх, планински водотоци 1959. године заробљени су бра-
ном. Природа је ову људску одлуку прихватила као своју. Настао је тако један
од туристичких бисера борске општине-Борско језеро. 

На надморској висини од 438 метара, глатка површина језерске воде
од 30 хектара, огледало је за сликовиту и раскошну лепоту околних предела.
Kристално чиста језерска вода у летњим месецима добија тамно зелену боју
а њен површински слој досегне температуру од 25 степени Целзијусових, што
је чини изузетно пријатном за купање.

Ситно разуђена и сликовита обала са уређеним плажама и при-
обаље са рекреативним и стазама за шетњу, спортским теренима и другим
садржајима поред одмора омогућавају спортске, рекреативне, излетишне и
културно-манифестационе активности, и тако чине Борско језеро једним од
најпривлачнијих туристичких места у овом делу Србије.

Изванредан положај и добра саобраћајна повезаност, омогућавају
организовање излета до Бора, Брестовачке бање, Лазаревог кањона и
пећине, Феликс Ромулијане, Ртња, Дубашнице, Црног врха,Врела Млаве, ма-
настира Горњак…

Борско језеро идеално је место за риболов. Чисте планинске воде
које се уливају у  језеро, као и редовна годишња порибљавања чине га по-
годним стаништем за велиКи број рибљих врста попут шарана, деверике,
сома, смуђа, бандара, амура, толстолобика, и свих врста беле рибе. 

Од смештајних капацитета на располагању гостима је хотел “Језеро”,
Дечије одмаралиште „Савача“ ауто-камп, коначиште “Вертиго” , приватни
смештај у кућама и собама лоцираним у непосредној близини језера.

Хотел ''Језеро'' налази се на најлепшем делу  Борског језера и про-
стире на преко 12.700 м2. Хотел испуњава све  стандарде за хотел са четири
звездице.  Овај престижни хотелско-туристички комплекс ће своје госте оча-
рати складном архитектуром, модерним ентеријером и највишим нивоом
услуге и разноврсношћу садржаја. 

Уколико Вам је потребан одмор од свакодневног стреса, мир и ти-
шина, породично дружење и релаксација, лагане шетње и излети у прелепим
излетиштима, дани прославе и дружења, организовани конгреси, спортске
припреме, СПА третмани и масаже, тренинзи и фитнес–све то ћете наћи у
хотелу „Језеро“. Уједно ћете уживати у разноврсној светској кухињи, као и у
домаћим гастрономским специјалитетима, које само за Вас припремају
најбољи интернационални и домаћи кувари.

Овај престижни хотелско-туристички комплекс ће своје госте очарати
складном архитектуром, модерним ентеријером и највишим нивоом услуге и
садржаја.

Хотел располаже са 111 смештајних јединица (капацитета до 250 го-
стију) распоређених у стандардне:

Све собе имају купатило, терасу, клима уређаје, опремљене су мо-
дерним намештајем, поседују мини бар, сеф, ЛЦД ТВ и телефон.  У оквиру
хотелског смештаја, шест соба је опремљено за лица са посебним потребама.

Хотел располаже са 72 двокреветне собе, од којих су 6 са помоћним лежајем
за децу. Поред стандардних соба, хотел располаже са пет породичних соба.
Хотел располазе са три студија које имају посебне просторије за дневни бо-
равак и за спавање. Посебну целину у нашој понуди чине шест апартмана,
које одликује изузетан комфор и амбијент. Апартман опремљен са простра-
ним дневним боравком са гарнитуром за седење, банкетским столом, спава-
ћом собом, пространом терасом и јакuzzi кадом за две особе.

Вила ''Вертиго "  је смештена на главној плажи Борског језера, једног
од најлепших туристичких дестинација у источној Србији. Преноћиште рас-
полаже са укупно седамнаест соба, од којих је дванаест са погледом на
језеро. Све собе су са сопственим купатилом и климатизоване. У свакој смеш-
тајној јединици се налази ЛЦД ТВ. Цео објекат има бесплатни WI-FI. Услуга
је на бази ноћења. 

У оквиру објекта се налази ресторан који пружа услугу пансионске
исхране. 

У непосредној близини, на удаљености од 100 метара, налази се и
вила, која је такође смештена на једној од плажа Борског језера. Вила распо-
лаже са шест апартмана са двокреветним или трокреветним собама, од којих
је три у приземљу, три на спрату. 

Ауто камп „Борско језеро“ убраја се у ред највећих и најлепших кам-
пова у Србији.

Налази се на самој обали Борског језера и поседује сопствену плажу.
На површини од 2,5 ха камп може да прими, осим већ стационираних 220,
још 40 камп приколица.

Одмаралиште ˝Савача˝ је окружено  комплексом од 14 хектара ли-
стопадних и четинарских шума. Заклоњено је брдима и густим шумама и
представља омиљено одмаралиште и излетиште деце и омладине Бора.

На поменутој површини налазе се: травнати фудбалски терен, два
рукометна и четири кошаркашка терена, који су осветљени за ноћне утак-
мице. За потребе зимских спортова постоји могућност уређења стазе за рек-
реативно скијање и санкање (ски стаза са вучницом и нагибом од 5-20%),
трим стаза, рекреативна стаза, уређена плажа на обали Борског језера …

Одмаралиште располаже са 250 кревета у вишекреветним собама.
У одмаралишту се налазе учионице, тв и музичка сала, сала за стони тенис
и шах…Савача пружа могућности организовања  спортских кампова, летњих
школа талената, ЕKО и извиђачких кампова, наставе у природи, летовања,
екскурзија, зимовања, једнодневни излети.
(Извор: Туристичка организација ''Бор'')                       

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.''

БОРСKО ЈЕЗЕРО-МОТОР РАЗВОЈА БОРСКОГ ТУРИЗМА
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(12)
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Извод из саопштења за медије

ЦВЕТ УСПЕХА ЗА ЖЕНУ ЗМАЈА
Удружење по-

словних жена Србије је на
свечаности у позоришту
Мadelianium, по десети,
јубиларни пут, доделило
награду „Цвет успеха за
жену змаја“ најбољим
предузетницама у Србији,
под покровитељством Не-
мачко-српске развојне са-
радње коју спроводи ГИЗ
(Немачка организација за
међународну сарадњу,
ACCESS пројекат). Титулу
„жена змај“, ове године је
понело пет предузетница
од 26 номинованих из
целе земље. 

У категорији „на-
јевропскија женска фир-
ма“ награду су добиле  Св-
етлана Миљковић, влас-
ница и директорка пред-
узећа „Sweet home“ из Бруса и Јелена Читаковић,
власница и директорка предузећа „Арпел“ из Бео-
града, а „најбољи модел запошљавања жена“ је по-
казала Славица Ћирић, оснивач и директорка
Занатске задруге Дамско срце из Пирота. У поткате-
горији „самозапошљавање“, награђене су Драгана
Вујовић Ђермановић, власница предузећа „Pepper
communicаtions“ из Новог Сада и Жаклина Недељ-
ковић, власница Амбуланте за здравствену негу
,,Мобилна сестра” из Београда.

- У јубиларној години Цвета успеха са задо-

вољством можемо да кажемо да су кандидаткиње за
овогодишњу награду најбољи репрезенти успешног
женског предузетништва. Ова манифестација је до
сада промовисала преко 400 предузетница из целе
Србије и драго нам је што сваке године имамо „слатке
муке“ да од најбољих наградимо најбоље – истакла
је др Сања Поповић Пантић, председница Удружења
пословних жена Србије и ауторка пројекта „Цвет ус-
пеха за жену змаја“.

Циљ награде је афирмација успешних пред-
узетница и видљивост њиховог доприноса економ-
ском развоју Србије. 

МАЈДАНПЕК - Прошле недеље у
мајданпечки Дом здравља “Др Верољуб
Цакић” стигло је првих 400 доза вакцине
против сезонског грипа, тако да је почела и
имунизација. Као и претходних година,
осим у матичној установи, заинтересовани
пацијенти, а пре других хронични болес-
ници и други из осетљивих група, до вак-
цине ће моћи да, након лекарског
прегледа, дођу и у сеоским амбулантама у
Јасикову и Рудној глави, као и Здравстве-
ној станици Доњи Милановац којима је
прослеђено по 60 доза најсигурније за-
штите против сезонског грипа. И.Ћ.

ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА

Прве вакцине стигле у Мајданпек

КЊАЖЕВАЦ -Туристичка организација оп-
штине Књажевац почела је са ревизијом и ажурира-
њем базе података сеоских домаћинстава. Према
ранијим подацима, смештајни капацитети на Старој
планини у последњих годину дана су дуплирани, тако
да сада на том подручју има око 550 лежајева. Про-
цесом ревизије доћи ће се до тачног броја кревета у
домаћој радиности, који су на располагању тури-
стима у предстојећој зимској сезони.                  Љ.П.

АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ 

СЕОСКИХ 

ДОМАЋИНСТАВА

Активности Туристичке 
организације општине Књажевац

БОР - Чланови Српске напредне странке у Бору обележили су своју
славу Свету Петку. Ломљењу славског колача присуствовали су гене-
рални директор РТБ Благоје Спасковски, председник општине Бор Жи-
ворад Петровић, његов заменик Саша Вукадиновић, помоћници
председника општине и други функционери борског одбора те странке.

- Људи често из неког свог разлога или не славе славу како
треба или не желе да је славе под изговором немаштине. Важно је  да
се на данашњи дан сетимо Господа, да се сетимо угодника Божијег
којег прослављамо, да се сетимо онога ко се 365 дана у години моли
Богу за нас, ко нас заступа пред творцем и свих наших упокојених. Да
нам Бог да снаге да све недаће овог времена у коме живимо заједно
лакше поднесемо, да схватимо да смо један народ и да имамо једну
веру – казао је протојереј Миленко Бајић, старешина храма Свети
Ђорђе у Бору.

Борски напредњаци су прославили своју славу и нагласили
очекивање да свака наредна година буде што успешнија за све Боране.

Д.К.

Очекују да свака наредна година буде што успешнија

НАПРЕДЊАЦИ У БОРУ ОБЕЛЕЖИЛИ СТРАНАЧКУ СЛАВУ

КЊАЖЕВАЦ - Општински одбор Српске напредне странке про-
славио је Свету Петку, страначку славу. На свечаности организованој у
Дому културе овај празник члановима странке, симпатизерима и го-
стима честитали су заступник Општинског одбора Мирољуб Михајло-
вић и председник општине Милан Ђокић. 

У присуству овогодишњег колачара Александра Милојића,  ту
дужност преузео је за наредну годину Влада Митић.

Света Петка је велика светитељка, позната по својим чудима,
рекао је председник општине Милан Ђокић. 

- Волео бих да Света Петка учини још једно чудо и да обједини
све оне прогресивне, марљиве и паметне људе који хоће да раде за
опште добро. У Књажевцу се чуда дешавају - уједињују се и на истим
местима окупљају прогресивни и вредни људи. Велика је обавеза пред
нама да следећу Света Петку дочекамо у лепшем и срећнијем Кња-
жевцу - поручио је Ђокић.

Обележавање празника Свете Петке чланови и симпатизери
Српске напредне странке почели су ујутро у цркви Светог Ђорђа где је,
после свете литургије, обављено резање славског колача. 

Љ.П.

У присуству чланова, симпатизера странке и многобројних гостију

КЊАЖЕВАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ 
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МАЈДАНПЕК- У Дому
омладине, уз посредовање
Центра за културу Мајданпек,
више од стотину становника града
под Старицом прошлог поне-
дељка са уживањем је пропра-
тило, а на одређени начин и
учествовало у позоришној пред-
стави “Демократија” Зијаха Соко-
ловића. Истакнути уметник је са
својим колегом Драженом Шива-
ком на посебан начин представио
идеју демократије кроз историју,
провлачећи је кроз стару Грчку,
стари Рим, па и митолошку причу
о Прометеју и боговима са Оли-
мпа, показујући да је демократија
систем који је на страни људи, под
условом да није другачије.

Ову представу за коју је
текст и режију урадио Соколовић,
драматуршки потписује Селма
Париси. Представа је настала у
оквиру иницијативе “Бирам кога
бирам”, коју спроводе Нацио-
нална коалиција за децентрали-
зацију, Србија у покрету и Медиа
реформ центар Ниш.               И.Ћ.

ДЕМОКРАТИЈА
Позоришна представа

МАЈДАНПЕК - У Град-
ској, односно Галерији центра за
културу Мајданпек током на-
редне, 2017.године биће прире-
ђено 30 изложби и организована
два програма. То је резултат
благовремено реализованог кон-
курса и одлуке Стручног савета,
као и одлуке самог Центра за
културу да прихвати организа-
цију пријављених садржаја.

- Стручни савет се опре-
делио за 14 изложби, међу који-
ма ће једна бити међународна, а
једна резервисана за ового-
дишњу победницу међународне
изложбе “Жене сликари”, Сне-
жану Перовић. Поред њих има-
мо и седам традиционалних, а
девет уметника добило је могућ-
ност да излажу одлуком Центра
за културу и са жељом да се и
младим талентованим уметни-
цима попут студенткиње Вишње
Милошевић или 14-тогодишње
ученице Милице Јанковић да
шанса коју својим радом и та-

лентом заслужују - каже Сузана
Здравковић, директорица Цен-
тра за културу Мајданпек и до-
даје да ће поред тога у простору
Галерије и фоајеу бити органи-
зована и два програма, кази-
вање стихова и један концерт.

Показало се још једном,

да за излагање у простору Град-
ске галерије у Мајданпеку влада
посебно интересовање уметника
не само из овог града и краја,
што ће бројне поклонике уметно-
сти у самом граду обрадовати,
будући да је у најави још једна,
успешна излагачка сезона.   И.Ћ.

Неготинска библиотека “Доситеј Новаковић“ прославила 170. годишњицу постојања

У СЛАВУ КЊИГЕ И ЧИТАЊА
НЕГОТИН – Основана

1846. године као четврто чита-
лиште у Србији, неготинска На-
родна библиотека „Доситеј
Новаковић“ на дан Светог Луке
прославила је 170.годишњицу
постојања. У време кад је отво-
рено читалиште на иницијативу
епископа тимочког Доситеја Но-
ваковића, чије име са поносом
носи, Неготин је био админи-
стративни, војни, трговачки, кул-
турно-образовни и духовни
центар источне Србије, а својим
читаоцима је, осим публикација
на српском, Читалиште неготин-
ско је нудило руске, немачке, бу-
гарске и румунске новине. Међу
првима је 1909. године Чита-
лиште у Неготину,  уз Пирот, ука-
зом краља Петра Карађорђеви-
ћа добило статус јавне библио-
теке. Данас је Народна библио-
тека “Доситеј Новаковић” мо-
дерна и савремена установа
културе која располаже завид-
ним књижним фондом и којој је
брига о читаоцима и константно
усавршавање рада, на првом
месту.

Своју 170.годишњицу по-
стојања неготинска библиотека
обележила је резањем славског
колача, али и свечаном акаде-
мијом на којој је најактивнијим
читаоцима уручила награде. Ти-
тулу оних којима је у протеклих
годину дана књига представ-
љала најлепша искуства понели
су на дечијем одељењу пред-
школац Божидар Ђаковић, Лана
Јовановић и Софија Ђорђевић,
ученице првог, односно петог

разреда ОШ “Вук Караџић” и Ма-
рија Стопа, ученица осмог раз-
реда ОШ “Бранко Радичевић”.
Најактивнији читаоци на оде-
љењу за одрасле су Марија Жи-
вадиновић, Кристина Џимрић и
Ведрана Вељковић, а у огранку
библиотеке у Кобишници На-
тали Лазаревић, Едвард Гу-
дојевић и Биљана Гавриловић.
У огранку у Јабуковцу најактив-
нији су били Анастасија Кожи-
цић, Тамара Бубуловић и Јасна
Грипсаревић, а у Прахову Сте-
фан Милисављевић, Стефан
Стаменковић и Боривоје Стан-
чуловић.

Писац Небојша Ђорђ-
евић из Књажевца добитник је
награде “Мирко Петковић” за

есеј о Његошу “Филозофија
светлости и времена у спеву
Луча Микрокозма”, а Нена
Ђурић, ученица другог разреда
Уметничке школе “Стеван Мок-
рањац” награде “Чика Андра” за
песму “Очи су огледало душе”.
У овој категорији похваљен је
Јован Јовановић, ученик чет-
вртог разреда ОШ “Вера Радо-
сављевић” у подручном оде-
љењу у Самариновцу. Колектив
Библиотеке за 30 година верно-
сти, традиционалном јубилар-
ном наградио је Виду Јанковић.

Поводом 170.годишњице
постојања промовисано је друго
издање књиге „Читалишта у
Србији у 19. веку“ професорке
Десанке Стаматовић. О овој сту-

дији о читалиштима у Србији,
међу којима је и неготинско го-
ворили су рецензент Гордана
Стокић Симончић, уредник из-
дања Горан Траиловић и Мило-
рад Грбовић, в.д. директора
неготинске библиотеке. Профе-
сорка Стаматовић подсетила је
да су читалишта бесплатно ор-
ганизовали сами грађани, док је
јавне библиотеке оснивала
држава, али су и једни и други
имали мисију да књигу учине
доступну свима. Читалишта су
била и место за дружење, диску-
сију, па и политичке разговоре,
али и места одакле су покренуте
иницијативе да се оснују бројна
певачка друштва и позоришне
дружине.

Осим што доноси богато
документовану историјску грађу
о временима када је Србија чак
и предњачила у многим ства-
рима у односу на Европу, курио-
зитет ове књиге је да, иако је
објављена 1984. никада није
промовисана. Тек 2011. је јавно-
сти представљено њено друго
издање. С обзиром да је реч о
првом великом истраживању
историје библиотекарства код
нас, ова књига је и значајан до-
кумент српске културне баш-
тине, али и више него солидна
основа за будућа истраживања
ове комплексне теме.

С.М.Ј 
Пројекат „Неготин на

путу транспарентног, економ-

ског, инфраструктурног и ста-

билног развоја“ суфинансира

Општина Неготин

Познат програм излагања у Градској галерији за наредну годину

ИЗАБРАНО 30 ИЗЛОЖБИ И ДВА ПРОГРАМА


