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КЛАДОВО, КЊАЖЕВАЦ,
БОЉЕВАЦ - Председници општина
Кладово, Књажевац, Бољевац, Соко-
бања, Мајданпек, Бор  оценили су про-
шлу годину као успешну и истакли
приоритете којима ће локалне само-
управе тежити у 2017. години. Председ-
ник општине Кладово Радисав
Чучулановић нагласио је прошле го-
дине у интервјуу за недељник „Ти-
мочке“ да су генерално  лошији услови
у односу на период од пре неких четири
до пет година, с обзиром на то да је
буџет општине Кладово био мањи за
218 милиона и  износио је око 681 ми-
лион динара. 

- Одредили смо три правца
развоја  на којима ће општина Кладово
радити у наредном периоду, а то су: по-
љопривреда, мала привреда и тури-
зам. Само развојем привредног миљеа
можемо привући стране инвестиције и
пружити бољи живот нашим суграђа-
нима. Након осам година, колико се

није знало власништво рибњака у
Малој Врбици, за само пет дана смо
решили имовинско-правне односе. Са
друге стране, после вишедеценијског
неодговорног понашања са партнером
из Немачке испоштоваћемо и међуд-
ржавни споразум са Румунијом и по-
рибљавати  Ђердапско језеро – казао
је тада Чучулановић.

Он је истакао да се улажу на-
пори  како би се отворила нова радна
места и развила привреда. 

- Радимо и на развоју инду-
стријске зоне код Кладушнице. Из-
градња водовода је при крају, и очеку-
јем да ћемо већ наредне године добити
прве кориснике. Борићу се да до краја
свог мандата обезбедим отварање 300
до 400 нових радних места. Већ има за-
интересованих инвеститора да започну
бизнис у Кладову, а Општина ће им
омогућити добре услове и биће осло-
бођени плаћања свих општинских
такси. Са партнерима из Русије на-
стојаћемо да договоримо  безцарински
извоз – додао је Чучулановић.

Први човек Књажевца Милан
Ђокић, нагласио је недавно у интервјуу
за недељник “Тимочке” да је током
2016. године било  пуно проблема и
изазова али да је локална власт успела
да исервисира све оно што су потребе
грађана, реализује све пројекте и ак-
тивности које су и биле планиране, и

изразио своја очекивања да ће 2017. го-
дина бити успешнија за  Књажевчане.
-Буџет за наредну годину  је конципи-
ран на 878 милиона динара и настав-
љамо са позитивним мерама и
пројектима које смо имали и  претход-
них година. Интензивна подршка
нашим пољопривредним произво-
ђачима је нешто што је и до сада био
имиџ Књажевца и наш програм под-
ршке пољопривредницима је један од
најкреативнијих и најиновативнијих у
Србији.  Са  СДЦ -ом, смо направили
Риволвинг кредитни фонд у који смо
удружили средства у износу од по
седам и по милиона динара, и кредити-
рамо наше произвођаче бескаматним
кредитима које они враћају кроз про-
изведену робу. Претпрошле године смо
удружили средства по принципу динар
на динар и са близу 20 милиона динара
уредили велики број атарских путева –
казао је тада Ђокић. 

Он је нагласио да су у буџету

издвојена и значајна средства за ин-
фраструктурно уређење града.

- Настављамо и са праксом
бесплатног јавног превоза за све кате-
горије становника, ужина је бесплатна
за све ђаке основних школа, дајемо и
бесплатне уџбенике а обезбеђујемо и
бесплатан боравак у вртићу за свако
треће, четврто и пето дете у породици,
као и за децу из социјално угрожених
породица. Новац је издвојен и за рад
Народне кухиње. Настављамо и са
осталим развојним пројектима и када је
реч о туризму, пре свега мислим на
Стару планину, села испод Старе пла-
нине, као што су Кална и Црни врх за
које радимо планове детаљне регула-
ције, даље уређење термоминералног
изворишта Бањица, радове на из-
градњи  ауто кампа на том изворишту,
и још много активности који ће допри-
нети да Књажевац у већој мери користи
своје природне ресурсе за бољи живот
грађана. Настављамо и са праксом да
консултујемо грађане око свих оних
тема које се тичу њих самих. Намера је
да кроз такве врсте пројеката и кроз не-
посредну комуникацију  са грађанима,
чујемо њихово мишљење о томе шта
смо радили добро, шта лоше и да то у
наредном периоду исправимо или на-
ставимо, да учинимо систем ефикас-
нијим и бољим и да га приведемо
намени, а то је да буде сервис грађана.

Један од пројеката, партиципативно бу-
џетирање  подразумева да се грађани
опредељују гласањем за неки од
пројеката које им нудимо или које де-
финишу сами. Прошле године је
пројекат изградње језера Језава добио
највећу подршку наших суграђана док
су се грађани ове године одлучили за
привремено прихватилиште за псе лу-
талице –додао је Ђокић. 

Небојша Марјановић, пред-
седник општине Бољевац нагласио је у
прошлогодишњем интервјуу за недељ-
ник “Тимочке” да ће ова година бити
изазовна и тешка, али да локална са-
моуправа неће  одустати од програма
који доприносе бољем животу Бољев-
чана.

- Пре свега нам је важна ин-

ституционална стабилност. Општински
буџет ће ове године бити мањи за 70
милиона динара и износиће око 450
милиона динара. Настојаћемо да  обез-
бедимо стабилно функционисање ди-
ректних и индиректних корисника а
остатак новца утрошићемо на сани-
рање локалних путева, обнови водо-
водне и канализационе мреже.
Спроводимо и два важна пројекта из
програма прекограничне сарадње,
вредних око 500 хиљада евра. Један
од пројеката радимо са општином Ћуп-
реве из Бугарске на реконструкцији кул-
турно образовног центра, а други се
односи на област превенције пожара,
где радимо институционално унапре-
ђење превенције и едукацију, са бугар-
ском општином Кула. Ту планирамо и
израду ГИС система и набавку доброг

ватрогасног возила – рекао је тада
Марјановић.

Он је нагласио да је на Ртњу
у току изградња комплекса најмодер-
нијих хотела.

-Инвестиција је вредна три
милиона евра, и очекујемо да до краја
2017 буду завршени радови. Реч је о
модерном угоститељско туристичком
комплексу а размишља се и о даљем
унапређењу околног простора и из-
градњи нових садржаја, што ће свакако
допринети туристичком развоју  на
овим просторима – прича Марјановић.

Марјановић је додао да је Бо-
љевац  једна од најшумскијих општина
и да тој општини  недостаје фабрика
намештаја. 

- Добили смо писмо о наме-

рама од румунске фирме која је затра-
жила подршку да преко Владе Србије
и ЈП Србија шума добије прилику да
обезбеди сировину. Они су заинтересо-
вани да сопственим средствима фи-
нансирају локацију и изградњу такве
фабрике, међутим није било довољно
инетересовања код Србија шума.
Највероватније ћемо се обратити пре-
мијеру Александру Вућићу, јер Бо-
љевцу недостаје таква фабрика која би
сигурно упослила  250 до 300 људи.  На
пролеће се отвара и фабрика за про-
изводњу индустријског експлозива, где
очекујемо да ће посао у првој фази про-
наћи око 30 Бољевчана – истакао је
Марјановић . 

(Наставак у наредном броју)
Д.К.

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТУРИЗМА И НОВА РАДНА МЕСТА
Приоритети локалних самоуправа у Тимочкој крајини у 2017 години

Радисав Чучулановић

Милан Ђокић

Небојша Марјановић
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МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН,
БОР - Поучени искуством из бројних
ванредних ситуација током претход-
них година, на подручју општине
Мајданпек су доста спремно доче-
кали најављени јануарски ледени
талас који је у многим аспектима ус-
порио и отежао живот, али није иза-
звао веће поремећаје. Снег, изузетно
јак ветар посебно у подунавском делу
општине и мраз са температуром
која се спуштала и 20 степени испод
нуле, највише су посла задали онима
који су бринули о проходности саоб-
раћајница и одржавали стабилност
система, за снабдевање електрич-
ном енергијом, водом, топлотном
енергијом, али и у предузећима у
којима се упркос оваквом времену
радило несмањеним темпом.

Већ са првим падавинама,
крајем прошле недеље било је теш-
коћа са одржавањем проходности
пута који Мајданпек везује са селима
такозване Горње реке, који је по мно-
гима, крајње неоправдано сврстан у
трећу категорију, па тако и био про-
блем само запослених у ЈП за грађе-

винско земљиште и путеве Мајда-
нпек којима је да се изборе са невре-
меном помогла механизација Руд-
ника бакра Мајданпек без које би
тешко до својих радних места не
само њихови, већ и запослени у дру-
гим предузећима, деца и наставници
до школа, мештани до амбуланте и
лекара. Путни правац према Мирочу
је и поред чишћења због јаког ветра
који је стварао сметове, током Бо-
жићног викенда био непроходан, али
су добро организовани и веома
сложни мештани показали да удру-
жени са тим могу да се изборе и
једни другима прискакали у помоћ.
Снажан ветар је заледио дунавску
обалу у појасу од добрих 10-так ме-
тара, а према информацији из На-
ционалног парка Ђердап лед на
Дунаву  угрозио је и бројне птице.
Формирања леда на Дунаву и другим
водотоковима, био је разлог да се ле-
доломац “Гребен“ покрене са пред-
пристаништа преводнице “Ђердап 1“
узводно ка месту Соколовац, у оп-
штини Голубац, на почетну позицију
за дејствовање, како би обезбедио
континуитет ледохода низводно ка
акумулацији Ђердап.

Живот се у свим насељима

на подручју општине одвијао без
већих проблема. Даљинско грејање
у Мајданпеку је функционисало у ре-
жиму 24-осатног рада, а снабдевање
животним намирницама одвијало се
најнормалније. Ледени талас је, ме-
ђутим, допринео да пуне руке посла
имају лекари. Чекаонице у дечјем
диспанзеру, служби хитне медицин-
ске помоћи, опште службе и меди-
цине рада су добро попуњене, иако
се почетком недеље још није гово-
рило о грипу, већ само обољењу са
њему сличним симптомима, али и
респираторним инфекцијама, погор-
шању стања хроничних болесника и
падовима на снегу и леду.

Јануарски снег је у Мајдан-
пеку обрадовао малишане и скијаше.
Они верују да би након решавања
одређених почетком недеље још
спорних питања везано за функцио-
нисање самог скијалишта, табача и
лифта, Рајково, на само четири кило-
метара од центра града могло да
проради и понуди једну добру
скијашку сезону.

Први снег и практично је па-

ралисао Неготинску Крајину током
божићних празника. За Бадње вече
због јаких удара северозападног
ветра, који су се кретали и до 22
метра у секунди, путарима су главо-
боље задавали сметови, који су се
непрестано формирали сметове,
тако да се до бројних крајинских села
те вечери долазило отежано или ни-
како. Ситуација се поправила током
Божића, када су путеви у питању, али
су грађанима и мештанима бројних
села невоље задавали чешћи ква-
рови на електро мрежи, због којих су
остајали без струје или са једном
фазом.

- Највећи део посла пред-
ходних дана  по селима одрадиле су
екипе ЈП за грађевинско земљиште.
Једини смо у окружењу имали 24-
очасовно дежурство и били на распо-
лагању свим грађанима. Ветар је
стварао велике проблеме и наносе
на многим путним правцима, па је ин-
тервенисала током Бадње вечери и
Божића и Ватрогасна-спасилачка
јединица Неготин. На путу Неготин -
Речка – Брусник, уз помоћ ЈКП “Бад-
њево” евакуисано је 15 особа из
седам аутомобила, на путу Неготин –
Радујевац још 16 особа из шест ауто-

мобила, а на два километра од Си-
кола, уз помоћ ватрогасаца и трак-
тора из села, четворо људи из једног
путничког аутомобила. Многи су по-
слушали савет наше службе да без
преке потребе не пођу на пут, па, сре-
ћом, прошло је без последица – кажу
у Центру за обавештавање, у којем је
наредбом Штаба за ванредне ситуа-
ције, уведено 24-очасовно дежур-
ство, па су оперативци били на рас-
полагању грађана и мештана Него-
тинске Крајине нон-стоп.

На територији борске оп-
штине радници ЈКП “3.октобар”
имали су пуне руке посла. Екипе су
биле активне на терену и успешно
одговориле леденом таласу. 

-Ситуацију држимо под конт-
ролом. Сви путни правци према се-
лима и у граду су проходни. Чисте се
и улице трећег приоритета у граду, а
очишћенис у и рејонски путеви ка се-
лима – казао је Далибор Орсовано-
вић, директор ЈКП „3.октобар“.

У уторак је услед изразито
ниских температура, због квара на
вреловоду, од два сата после поноћи,
до 16 сати у среду, стари део Бора
остао  без грејања.

Како је саопштено из ЈКП
„Топлана“, до прекида у испоруци то-
плотне енергије је дошло због већих
радова на санацији цурења на глав-
ном, Кривељском магистралном вре-
ловоду, који се налази на локацији у
кругу РТБ.

- Због поменутих радова, до

прекида у испоруци топлотне енер-
гије  дошло  је у делу улице Николе
Пашића, Трг ослобођења, Милана
Васића ''Перице'', Моше Пијаде 17,
Ђорђе Вајферта, Ђуре Ђаковића,
Вука Караџића, Шистекова, Кесте-
нова, Иво Лоле Рибара, Војске Југо-
славије, Драгише Мишовића, Брани-
слава Нушића, Бранка Радичевића,
Јована Цвијића, Хомољска, Рударска
и Авалска улица. Без грејања је
остала и Болница, Факултет, СУП и
Општина – саопштено је из ЈКП „То-
плана“.

Горан Јоксимовић, в.д. ди-
ректор борске Опште болнице са-
општио је тог дана да се очекује да
ће у среду до 15 сати у болници бити
поново успостављено грејање.

-У уторак су нас обавестили
да због веће хаварије  неће бити
грејања и обећано је да ће данас до
15 сати бити успостављена испорука
топлотне енергије. Сналазимо се на
све начине, догревамо се грејали-
цама и чинимо све што је у нашој
моћи да пацијентима не буде хладно
у собама где су смештени. Смањен
је и број интервенција на хитне
пријеме све док је оваква ситуација –

истиче др Јоксимовић. 
Из борске „Топлане“ су тада

саопштили да се нормализација гр-
ејања на адресама где је дошло до
прекида у испоруци топлотне енер-
гије очекује у поподневним сатима.

И.Ћ - С.М.Ј. - Д.К.

С П Р Е М Н О  Д О Ч Е К А Н  Л Е Д Е Н И  Т А Л А С
Због временских неприлика уведено 24-очасовно дежурство 

... у Бору ...

Снег у Неготину...

... и Мајданпеку
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КЊАЖЕВАЦ - Уочи Божића ученици Основне школе ''Димитрије То-
доровић Каплар'' из Књажевца извели су представу ''Да се не заборави'', по-
свећену божићним обичајима. Улаз у велику дворану Дома културе био је
бесплатан, а сваки од гледалаца добровољним прилозима био је у прилици
да помогне лечење Анђеле Ђошић, ученице ове школе, која болује од леуке-
мије. 

У предвечерје Бадњег дана и Божића, ученици Основне школе ''Ди-
митрије Тодоровић Каплар'' подсетили су на лепе српске обичаје које су наши
преци неговали вековима и у граду и на селу, али су у време радости, дари-
вања и љубави, замолили Књажевчане да добровољним прилозима  помогну
њиховој другарици Анђели Ђошић, која празнике проводи у болници. Хумани
гест деце наишао је на одобравање родитеља, које радује што се од малена
уче хуманости. ''Овакве акције нису неуобичајене у школи коју похађају наша
деца, али се сви надамо да ће у 2017. бити мало потребе за њима'', казали
су родитељи. 

Анђела болује од леукемије и свакодневно јој је потребна терапија,
која пуно кошта, каже учитељица Мирјана Радовановић: ''Окупили смо се да
помогнемо девојчици Анђели Ђошић, која се, на жалост, налази у Нишу, на
хематолошком одељењу. Вратила се болест, коју је једном успела да победи
и желимо да, на начин на који ми можемо, олалшамо те дане и њој и њеној
породици, да знају да смо уз њих у мислима, у молитвама у ове празничне
дане.''

У припреми представе ''Да се не заборави'' учествовали су ђаци IV/3,
IV/4, VIII/3 и VIII/4, а подршку реализацији пружили су Удружење за неговање
традиције ''Извор'' и Дом културе. Од добровољних прилога  гледалаца, штета
што их није било више, прикупљено је 27 хиљада динара. Још 34 хиљаде са-
купљено је школи, уз само једну поруку: ''Анђела, волимо те, брзо нам се
врати !''                                                                                                                Љ.П.

Хумана деца Основне школе ''Каплар''

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

БОР - Са вером да ће малом Новаку Милојевићу, дечаку који има
тешку болест левог ока, запослени у Рударско-топионичарском басену
Бор помоћи да што пре буде оперисан на Очној клиници у Новом Саду,
менаџмент компаније је средином децембра организовао акцију прику-
пљања новчаних прилога за ту скупу операцију.

Радници борског дела Басена и овога пута оправдали су епитет
који њих и компанију у којој раде дуго краси. Јер, РТБ Бор је познат по ху-
маности и солидарности, пре свега због доброчинства, емпатије и људ-
скости запослених. 

У племенитој акцији симболично названој „Не дозволимо да дечак
ослепи“ радници Рудника бакра Бор, Матичног предузећа, Топионице и
рафинације прикупили су за операцију Новака Милојевића 240.400 ди-
нара. Новац је уплаћен на жиро-рачун који је код Рајфајзен банке отворен
у те сврхе на очево име. 

Новак Милојевић је ученик другог разреда Основне школе „Вук
Караџић“ у Бору. Одгаја га самохрани отац и материјална ситуација им је
на ивици голе егзистенције. Дечак има аблацију рожњаче левог ока, док
на десном оку не види 90%. Због тога му је хитно потребна операција на
новосадској Очној клиници.                     Г.Т.В. 

Запослени у Басену новчано помогли породицу Милојевић

У РАДНИКА РТБ-А СРЦЕ ВЕЛИКО

БОР - Маја Бакоч, члан борског Општинског већа и Александар Пешић, по-
моћник председника општине Бор посетили су Дневни боравак за децу са
сметњама у развоју „Мозаик“ и малишанима поделили новогодишње пакетиће.

-Надам се да су деца срећна и задовољна а њихови осмеси нам по-
тврђују да смо их обрадовали и показују колико је мало потребно да би неко
заиста био срећан, што нас веома радује – казала је Маја Бакоч.

Она је нагласила да је локална самоуправа за набавку 550 нового-
дишњих пакетића издвојила 700 000. динара. У Мозаику је подељено 30 па-
кетића, а осим те установе пакетиће су добила и деца из социјално угрожених
породица и малишани без родитељског старања.

-Деца су пресрећна. Желимо да ове године повећамо капацитете, по-
бољшамо услове рада у „Мозаику“, да већи број деце ангажујемо у Центру, и
томе ћемо тежити. Тренутно имамо око 35 корисника – казао је Саша Ђорђ-
евић, лидер центра „Мозаик“.                                                                               Д.К.

Општина Бор обезбедила 550 новогодишњих пакетића

ПАКЕТИЋИ ЗА КОРИСНИКЕ „МОЗАИКА“

Милан Милојевић
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БОР - Председник општине Бор Живорад Петровић посетио је у бор-
ској Општој болници прворођену бебу у 2017. години и мајци  Кристини Пре-
дић уручио цвеће, пакетић и новчану поклон честитку у висини од 44 000
динара.  

- Нема већег приоритета за једну локалну заједницу од повећања на-
талитета. Круна једне породице и брака су управо деца. Општина је за сваку
незапослену породиљу обезбеђивала 15 000 динара месечно, до дететове
навршене прве године живота,  помоћ смо давали и за треће дете, а размиш-
љамо о томе и да уведемо помоћ за незапослене очеве, који ће примати, та-
кође, по 15 хиљада динара месечно, до дететове прве године живота. Осим
тога,  разматрамо могућност и да обезбедимо бесплатне уџбенике за све ма-
лишане који полазе у први разред, а највероватније ћемо од наредне године
повећати и новчану помоћ за новорођене бебе – казао је Петровић.

Кристина Предић  која је другог јануара нешто пре поноћи постала
мајка, родила је здравог дечака Филипа, тешког 2,650 килограма и дугачког
50 цм.

-Порођај је протекао добро, и захвалила бих се председнику на по-
клонима као и болничком особљу. Ово је моје прво дете, беба је здрава и ра-
досна сам што је дечак. Планирам у будућности још деце  - казала је
шеснаестогодишња мама Кристина.

Др Горан Голубовић, начелник одељења гинекологије нагласио је да
је у 2016 години рођено 409 беба, нешто мање него годину дана раније.

-Углавном се годишње у борској болници обави око 400 порођаја.
Трудимо се колико је то у нашој моћи да створимо добре услове нашим по-
родиљама и трудницама и да кроз наш разговор са њима допринесемо томе
да подстакнемо наталитет –казао је др Голубовић.

У борском породилишту  у новој години до сада су рођена два
дечака, а новчана поклон честитка уручена је и другом детету рођеном у 2017.
години. Пакетићи су подељени и малишанима на дечијем одељењу борске
болнице.

Д.К.

УРУЧЕНИ ПОКЛОНИ ПРВОРОЂЕНИМ БЕБАМА
Пакетићи подељени и малишанима на Дечијем одељењу борске болнице У новогодишњој ноћи у граду на Дунаву рођена девојчица

КЛАДОВО - Прва беба рођена у кладовском  породилишту ове го-
дине је девојчица Николина  која је на свет дошла првог јануарског дана у 3
сата и 44 минута , тешка 3.180 грама,   дугачка  52 центиметра. Бебу и мајку
Ивану Точаковић (28) којој је девојчица друго дете поред сина Немање посе-
тили су председник општине Кладово Радисав Чучулановић и општински ме-
наџер Саша Николић  и уручили  им пригодне поклоне.

- Осећамо се добро. Захваљујемо се локалној самоуправи на пажњи
и поклонима, то је још више допринело нашој породичној срећи. Лепо је када
заједница размишља о вама и то нас радује- помало збуњена говори  Ивана
Точаковић мајка прворођене бебе.

Током 2016. године у кладовском породилишту рођено је 87 беба, а
у  последњем месецу минуле године наш град био  је богатији за осам ста-
новника с обзиром да су у децембру рођене  три девојчице и пет дечака, али
то није утицало да по броју порођаја 2016  буде успешнија од 2015. године .

- Број новорођене деце вероватно је и већи с обзиром да су се мајке
порађале у другим срединама, али је генерална оцена да је 2016. једна од
"сушнијих" када је реч о приновама.То није неоубичајено јер се број новоро-
ђене деце мења из године у годину- објашњава др Кристина Петровић, гине-
колог акушер.

Већ по традицији  прворођена беба од општине Кладово добила је
златник и поклоне у опреми. 

- После шест година осеке, Кладово је поново добило принову у но-
вогодишњој ноћи и то би могао бити добар знак да ће у 2017. години у градској
болници бити више порођаја - изразио је наду Радисав Чучулановић, пред-
седник општине Кладово и додао да је рођење бебе у новогодишњој ноћи  на-
сушна потреба у општини Кладово у којој је морталитет већи од наталитета.
-У циљу подстицања рађања очекујем да једнократну помоћ од 40.000  за

прворођено дете у овој години повећамо на стотину хиљада динара- обећао
је Чучулановић .                                                                                           М.Р.

НЕГОТИН - Прва беба у
2017.  години, у неготинском поро-
дилишту, је дечак Лука, кога је ро-
дила Сандра Јовановић из Не-
готина, у понедељак,  2. јануара.
Лука је  тежак 3,6 килограма и ду-
гачак 52 центиметра.

Председник општине Него-
тин, Јован Миловановић, посетио
је Гинеколошко-акушерско оде-
љење Здравственог центра Него-
тин и уручио једнократну новчану
помоћ прворођеној беби у Новој го-
дини у износу од 45 767 динара.
Једнократна новчана помоћ за
прворођено дете у Новој години, на
основу Одлуке о финансијској под-
ршци породици са децом на тери-
торији општине Неготин,  исплаћује
се  у висини од једне просечне ме-
сечне нето зараде, исплаћене у Ре-
публици Србији, за предходни
месец.

На овај начин, локална са-
моуправа покушава да побољша
материјални положај породица са

више деце и у претходне три го-
дине са финансијске стране у том
погледу доста је урађено. Између
осталог, у претходне две године,

мајкама са више деце, 8. марта,
исплаћен је новчани додатак у из-
носу од 10 000 динара. Општина
Неготин је  преузела и обавезу фи-

нансирања ужине за ученика чији
родитељи нису то били у могућно-
сти, због слабијег материјалног
стања, а Одлуком о финансијској
подршци породици, поред новчане
накнаде за прво, друго, треће и
четврто, близанце и тројке, ут-
врђено је и право на матерински
додатак незапосленим породи-
љама у трајању од 12 месецу, у из-
носу од 5.000 динара за треће,
четврто и свако наредно дете.
Омогућен је такође и бесплатан
боравак у Предшколској установи
„Пчелица“, трећем и сваком наред-
ном детету у породици. Одлуком о
финансијској подршци омогућена
је и исплата новчане накнаде у из-
носу од 100.000 динара  породици
без деце за први  и други покушај
вантелесне оплодње.

Текст и фото: Преузето са
сајта Општине Неготин  

(http://www.negotin.rs/vest-
pokloni-za-prvorodjenu-bebu-u-
2017.-godini-3552.htm)

ПОКЛОНИ ЗА ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ У 2017. ГОДИНИ
Председник општине Неготин посетио Гинеколошко-акушерско одељење ЗЦ 

Н И К О Л И Н А  П Р В А  Б Е Б А
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БОР - Осим што је испу-
нио  животни сан, борски алпи-
ниста Звонко Трифуновић, по-
ход на Ама Даблам, један од
најлепших и најтежих врхова
Хималаја памтиће читавог жи-
вота,  јер је у тренутку освајања
врха, пре 10 година, добио и
треће дете – сина Луку.

-Мој Лука је рођен 31. ок-
тобра, баш на Светог Луку, када
смо и освајали Ама Даблам.
Разлика је тек неколико сати.  За
рођење детета сазнао сам тек
после три дана, када смо се спу-
стили у Катманду - прича Три-
фуновић, који је у поход на Ама
Даблам кренуо као део међуна-
родне алпинистичке експеди-
ције.  

Док се у врлетима Хи-
малаја борио са снежним нано-
сима, често је помишљао на
породицу.  Путем сателитске

везе стизале су честитке
пријатеља и колега за успешно
изведен поход на ову чаробну
планину. Нешто касније је и
Звонко позвао кући: „Успео сам“!
а са друге стране везе уз-
враћено је још дивнијом пору-
ком: „Честитамо, добио си и
треће дете. Родио ти се син“.

- У том тренутку сам  био
најсрећнији човек на свету. Било
је то двоструко славље. Чла-
нови експедиције су  ми покло-
нили малени термо џемпер за
бебу, онакав какав иначе носе
алпинисти – додаје Трифуно-
вић.

Десетогодишњег Луку у
кући  зову и Нингма. 

- На Хималајима је оби-
чај да кад се роди беба добије
име по дану. По томе би Лука

требао да се зове Нингма, што
значи уторак, јер је тада рођен.
Било је велико весеље. Када
смо се окупили у Катмандуу,
обичај је да скупимо новац и
заједно прославимо освајање
врха. Овог пута сам све ја пла-
тио и частио за рођење сина –
додаје наш саговорник.

Звонко истиче да не
прође ниједан Лукин рођендан
да се  не сети Хималаја.

-Мене је позвао сада већ
покојни Хоселито Бите из Суб-
отице и понудио да будем члан
те експедиције, што сам одмах
прихватио. Тада још увек нисмо
ни знали да је супруга Љубица
у другом стању, а припреме су
увелико почеле. За бебу смо са-
знали тек када је била  у петом
месецу трудноће. Рачунали,
смо да се враћамо до порођаја.
Размишљао сам дуго да ли гре-

шим што крећем у поход на Ама
Даблам, међутим подршка коју
сам све време имао од супруге,
која је иначе била вице шам-
пион старе Југославије у плани-
нарењу, помогла је да не
одустанем – тврди Трифуновић.

Овај искусни алпиниста
тврди да би и сада без размиш-
љања кренуо путем ове снежне
планине.

-То је био мој животни
сан. На Хималајима се налазе
сви највиши врхови на свету, то
је симбол алпинизма. То је врху-
нац за сваког ко се бави овим
спортом. Осећао сам се као да
сам освојио Лигу шампиона. За-
боравио сам на промрзлине на
рукама и ногама, на све теш-
коће и опасности при успону, а
на врху сам остао без текста,
само су ми сузе кренуле  низ

лице.  Не верујем да би ми се
икада касније поново пружила
прилика да одем на Хималаје,
највише због финансијске си-

туације. Мада и сада, да имам
финансијску подршку, би ми
требало 15 минута да се спре-
мим и кренем истим путем–

тврди Звонко.
По повратку у Бор, кући

су га сачекали пријатељи и мно-
гобројна срећна породица:  су-
пруга и деца Дамјан, Милица, и
најмлађи Лука.

-Чини ми се да се нисам

ни пресвукао, одмах сам отрчао
до собе да видим бебу. И Љу-
бица и Лука су били добро, као
и Милица и Дамјан и то ми је

било најважније. Често посмат-
рам Луку, који помало има иско-
шене окице, као и становници
Хималаја. Понекад се нашалим

са њим, да ћемо можда једног
дана кренути заједно у поход на
ову планину, иако он тренутно
нема пуно склоности ка алпи-
низму. Међутим има тек 10 го-
дина, има времена да се
предомисли – говори кроз осмех

ЖЕНА МИ СЕ ПОРАЂАЛА ДОК САМ СЕ ПЕЊАО НА ХИМАЛАЈЕ
Поход на Ама Даблам Звонко Трифуновић из Бора памтиће читавог живота

Поход на Ама Даблам

Звонко Трифуновић

Породица Трифуновић

НА ВРХУ БОЖАНСТВЕН ОСЕЋАЈ
За освајање једног од најлепших и најтежих хималајских

врхова Звонко Трифуновић, истиче да је божанствен осећај.
-Са врха пуца надземаљски поглед на прелепу снежну околину.

Као у бајци. Нема пуно светлости, безброј звезда се види као на длану.
Прави млечни пут, просто неописиво речима. Сам успон је тежак, и
поред припреме, највише значи искуство у планинарењу. Ми смо имали
пуно среће, јер је само неколико дана после нас погинула цела експе-
диција која је кренула у исти поход када се лавина обрушила на њих.
Због тога смо и ми страховали, јер нам је камп био смештен на неких
200 метара од те тзв ледене капе, која је била кобна за алпинисте који
су настрадали. Међутим, послужило нас је време али и искуство. За-
хвалност дугујем тадашњој општинској власти и руководству РТБ који
су помогли да одем на Хималаје – каже Трифуновић. 
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У 2016.години кладовски ватрогасци имали пуне руке посла Сређивање средњошколског центра у Мајданпеку

ЈЕДНА ОД ШКОЛА У МАЈДАНПЕКУ 

МАЈДАНПЕК - Радови на инвестиционом одржавању средњошколског
центра у Мајданпеку, требало би да почну чим временске прилике то буду дозво-
лиле. Извођач радова, односно, група коју предводи W.D Concord West доо из
Београда, уведена је у посао још пре неколико дана, али ледени талас који је за-
хватио читаву Србију првих дана ове године не дозвољава почетак радова, бар
не оних које треба обавити на крову, односно, отвореном.

Локална самоуправа је након спроведене јавне набавке за извођење ра-
дова на инвестиционом одржавању који обухватају комплетну рехабилитацију си-
стема грејања и увођење нових еколошких енергената попут чврсте биомасе, али
и замену крова, набавку и инсталацију опреме за дојаву пожара, кабловски ситем
и видео надзор, замену санитарних уређаја, замену фасаде и молерске радове,
замену плочица и подова, потписала уговор са групом извођача радова коју пред-
води W.D Concord West доо из Београда, а у којој су још Luks elektro доо Уб, Leod
доо Уб, Френки Аларм доо Ваљево и SEA доо Нови Пазар.

Средства за радове у укупном износу од преко 141 милиона динара са
пдв-ом, обезбедила је Влада Републике Србије, преко Републичке канцеларије
за управљање јавним улагањима и већ пренела на рачун општине Мајданпек, а
рок за завршетак радова је шест месеци.                                                                    И.Ћ.

НЕГОТИН – Симбо-
лично, као и увек 9.јануара, на
дан Светог првомученика и ар-
хиђакона Стефана, Неготин је
озваничио почетак још једне го-
дине у славу Стевана Мок-
рањца. Сваког 9.јануара у
организацији дома културе
“Стеван Мокрањац”, про-
славља се годишњица рођења
родоначелника српске музике,
овога пута 161. и утиру путеви
ка фестивалу који ће у славу
Мокрањцу ове године у сеп-
тембру бити одржани по 52.пут.

-Наша заједничка ми-
сија је преношење из генера-
ције у генерацију приче о слави
и заслугама који је својим
радом стекао овај велики човек
и стваралац. Изузетна је при-
вилегија нас Неготинаца, што
нас широм ових балканских
простора, Европе и света пре-
познају по стваралаштву нашег
суграђанина, коме се покло-
нимо и захвалимо, традицио-
нално на овај дан, али и у
септембру, у време Фестивала,
који ћемо ове године прире-
дити по 52. пут. Са посебном
пажњом прилазимо организа-
цији поменутих догађаја у
жељи да се број уметника и
стваралаца који долазе у наш

град увећа, да се његова дела
са радошћу и пијететом све
чешће изводе и тиме успомена
на Стевана Стојановића Мок-
рањца брижљиво чува – каже
Татјана Панић, члан Општин-
ског већа Општине Неготин, за-
дужена за културу и туризам.
Овог 9.јануара обред резања
славског колача обавили су
свештеници архијерејског на-
месништва неготинског, а ову
церемонију увеличано је
својим наступом и Хор цркве
Свете Тројице под управом
Светлане Кравченко. Програм
се одвијао у обе галерије дома

културе, будући да још увек
није завршена санација Мок-
рањчеве родне куће. У оквиру
обележавања 161.годишњице
рођења Стевана Мокрањца
промовисан је 18.број часо-
писа за културу „Мокрањац“,
издавачки подухват овдашњег
дома културе. О овој једин-
ственој публикацији у нас, гово-
рили су др Соња Маринковић,
професор на Факултету му-
зичке уметности у Београду,
главни и одговорни уредник ча-
сописа и селектор „Мокрањче-
вих дана и мр Ново Томић,
новинар и публициста, први

уредник „Мокрањца“.
-Увек нас 9.јануар окупи

у Неготину. То је место нашег
хорочашћа, то је место наше
инспирације за све што ћемо
ове године радити. Енергију
узимамо одавде и полазимо у
оно што су нам нови задаци,
нове обавезе у очувању српске
музичке традиције – истакла је
др Соња Маринковић.

У музичком делу про-
грама наступили су студенти
одсека хармонике Филолошко-
уметничког факултета Универ-
зитета у Крагујевцу: Марко Тр-
ивуновић из класе Владимира
Благојевића, као и дуо Филип
Новаковић и Младен Милоше-
вић из класе Радомира То-
мића.

Традиционално, цвеће
на Мокрањчев споменик у дво-
ришту његове родне куће поло-
жили су представници локалне
самоуправе, неготинског Дома
културе, Музеја Крајине, школа
из Неготина и Кобишнице, које
носе име славом овенчаног
Неготинца, хора цркве Свете
Тројице, као и КУД “Стеван
Мокрањац” из Неготина и “Мок-
рањац” из Мокрања, крајинског
села из кога Мокрањац води
порекло.                            С.М.Ј.

У  С Л А В У  М О К РА Њ Ц А
Обележена 161. годишњица рођења Стевана Мокрањца

ПОЧЕТКОМ ЈАНУАРА УГАШЕНО 23 ПОЖАРА
КЛАДОВО - Прошле године припадници ватрогасно -

спасилачке јединице гасили су 293  пожара на отвореном
простору у општини Кладово или 67 више него у 2015. го-
дини. Горели су димњаци, економски и стамбени објекти, ма-
кија, ниско растиње, али и биљни остаци које ратари
неконтролисано пале након завршених послова у пољу. За-
хваљујући правовременој интервенцији ватрогасаца мате-
ријална штета је знатно мања од очекиване. 

У последњем месецу претходне године евидентирано
је 50 пожара  тако да је 2016.  била  једна од активнијих када
је реч о пожарима у кладовском крају. Негативан тренд на-
стављен је и у Новој години јер су за само 10 дана у јануару
локализована  и угашена 23 пожара, од тога у једном дану
их је било чак осам. 

Ватрогасци су поново апеловали на грађане да се
суздрже од паљења ватре на отвореном , која најчешће пре-
расте у неконтролисани пожар.                                               М.Р.

Једна од школа у Мајданпеку
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БОР - Спортски савез оп-
штине Бор доделио је у децембру
прошле године признања најбо-
љим борским спортистима у
2016. години. 

Комисија је одлучила на
основу достављених предлога
клубова, да је најбоља спортска
организација Женски јуниорски
рукометни клуб Бор РТБ, као и
Боди Билдинг Клуб „Партизан“
Бор и  Фудбалски Клуб “Шарба-
новац“. Најуспешнија спорти-
сткиња 2016. године је стрелкиња
Бобана Величковић, а следе је
џудисткиња Анђела Младеновић
и рукометашица Емилија Веоко-
вић. Најуспешнији спортисти су:
Србослав Лазић, Миливој Ђена-
дић, члан клуба малог фудбала и
рукометаш Стефан Андријевић .

- Тренирам џудо осам го-
дина. Одувек сам сањала да
будем најуспешнија спортискиња
и ова награда ми пуно значи.
Планирам да на државном
првенству у фебруару освојим
медаљу и да будем што успеш-
нија – казала је млада џуди-
сткиња Анђела Младеновић(15),
освајач 120 медаља са разних
првенстава, од којих 20 златних. 

За најуспешнијег тренера
изабран је Зоран Барбуловић,
тренер Женског јуниорског руко-
метног клуба Бор РТБ. Међу тре-
нерима су награђени и Марко
Терзић, фудбалски тренер мла-
ђих екипа и Дејан Мадић, тренер
Куглашког клуба “Бакар” Бор. За
најуспешнијег друштвено спорт-
ског радника награду је примила
професорица Соња Киш, као и
Ненад Пауновић, испред клуба
за спорт и рекреацију инвалида
Бор и куглашког клуба Бакар Бор
и Вукомир Перић, испред Оп-
штинског фудбалског савеза.

- Честитам свим клубо-

вима и спортистима који су
остварили завидне резултате као
и оним мање успешним који ће
настојати својим радома да буду
све бољи. Општина Бор ће суфи-
нансирати спорт и наредне го-
дине и верујем да ће спортски
резултати у 2017. години бити
много успешнији  - рекао је Саша
Вукадиновић, заменик председ-
ника општине Бор.

Најуспешнија спортска
организација у области масовне,
физичке културе, школског и ин-
валидског спорта, савеза и стру-
ковних удружења је Савез за
школски спорт општине Бор, а
следе га Општински фудбалски
савез и Рукометни савез оп-
штине. 

- Верујем да Савез спор-
това може да се врати на нека
боља времена, и све чинимо у
том правцу. Морамо да уредимо
спортске терене у граду и селима
и имам обећање да ће део новца
из општинског буџета бити опре-
дељен баш за ту намену. Чека
нас много посла и верујем да

многе ствари уз помоћ локалне
самоуправе можемо урадити на
добробит свих спортиста– казао
је Миливоје Јаношевић, председ-
ник Савеза спортова општине
Бор.

За дугогодишњи рад у
спорту плакету је примио Не-
бојша Манић, судија, Хакија Ров-
чанин, тренер фудбалских клу-
бова а једна плакета је додељена
и постхумно Ивица Павловић.

Међу перспективним мл-
адим спортистима награђени су
млади фудбалери Виктор Стан-
ковић и Јасин Нуредини,  Урош
Копиловић, џудиста, Матија Јан-
ков, каратиста и Михајло Миле-
тић, кошаркаш.

- Пуно ми значи награда.
Волим фудбал и желео  бих кад
порастем да играм као Меси и
Роналдо – каже седмогодишњи
Виктор Станковић.

Награђене су и перспек-
тивне младе спортискиње: Ена
Марјановић, каратискиња, Ма-

рина Карабашевић, фудбалерка,
Сташа Младеновић, џудисткиња,
каратисткиња Ирина Јанков и ат-
летичарка Анастасија Јовановић.

- Веома сам се обрадо-
вала награди. Тренирам атлетику
и сан ми је да будем успешна као
Ивана Шпановић – каже шестого-
дишња Анастасија Јовановић.

Најуспешнијима су доде-
љени пехари, плакете, спортска
опрема и новчана награда у ви-
сини од девет хиљада динара.

Додељене су и спе-
цијалне награде за допринос и
развој спорта у општини Бор ге-
нералном директору РТБ Благоју
Спасковском, председнику оп-
штине Бор Живораду Петровићу,
његовом заменику Саши Вукади-
новићу, председнику СО Бор Ви-
доју Адамовићу,  начелници Оп-
штинске управе Љубинки Јелић,
начелници Одељења за финан-
сије Данијели Јовановић и члану
Општинског већа задуженом за
спорт Марку Николовском.     Д.К.

Н А Г Р А Ђ Е Н И  Н А Ј Б О Љ И  С П О Р Т И С Т И
Додељена признања најуспешнијима у 2016. години


