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НЕГОТИН, МАЈДАНПЕК,
СОКОБАЊА - Јован Миловановић,
председник општине Неготин, у про-
шлогодишњем интервјуу за недељник
“Тимочке” нагласио је да ће локална
самоуправа у наредном периоду
више радити на привлачењу инвести-
ција и отварању нових радних места.
Он је истакао да ће се у сарадњи са
саветима месних заједница, радити и
на побољшању путне инфраструк-
туре и решевању осталих приоритет-
них проблема у општини Неготин. 

- Када је реч о приоритетима
на првом месту су инвестиције и отва-
рање нових радних места. Наш
највећи инвеститор Елексир је уложио
10 милиона евра у постројења, отво-

рена су нова радна места и желимо
да тај инвестициони замах у наред-
ном периоду буде јачи. Нудимо суб-
венције, географски положај је пого-
дан због Дунава и границе са Руму-
нијом и Бугарском, а ми ћемо наста-
вити радове на побољшању ин-
фраструктуре како би се што већи
број потенцијалних инвеститора одлу-
чио да започне бизнис у Неготину.
Веома важна је политичка стабилност,
континуитет власти која има страте-
гију у дужем временском периоду, јер
нестабилна политичка ситуација и
често мењање закона до сада су
кочили инвеститоре за озбиљнија
улагања у Србији – казао је  Милова-
новић.

Он је нагласио да ће се пуно
радити и на јачању тима који ради на
пројектима како би се успешно реали-
зовали већи програми у корист свих
грађана.

- Преко Развојне аустријске
агенције АДА завршили смо обнову
зграде пчелара, чије је удружење
пето по развијености у Србији. Са
ГИЗ-ом и Министарством пољопри-
вреде смо у Радујевцу реализовали
пројекат комасације земљишта на
2511 хектара.  Захваљујући томе што
смо учествовали на пројекту проши-
рења пореских обвезника, односно
пописивању грађана који нису при-
јавили своју имовину, добили смо на-
граду од Швајцарске развојне аген-
ције у износу од 250 000 евра, и тај

новац употребили  за замену, по-
стојећих светиљки ЛЕД расветом.
Учествујемо у пројектима прекогра-
ничне сарадње са Румунијом и Бугар-
ском. Вредност пројеката се креће од
200 до 400 хиљада евра –рекао је Ми-
ловановић.

У прошлогодишњем ин-
тервјуу за недељник “Тимочке” Дејан
Вагнер, председник општине Мајдан-
пек нагласио је да у 2017. годину,  ова
средина улази без кредитних обавеза,
и најавио више значајнијих инвести-
ција у области образовања, али и у
здравству, култури и другим обла-
стима.

- Развојне могућности се из-
двајају у области пољопривреде и ту-

ризма, мада код пољопривреде
озбиљан проблем представља недо-
статак радно способног становништва
на селу. Наше село је у знаку старач-
ких домаћинстава, млади радно спо-
собни људи који би могли да буду
покретач тог развоја, изван ове сре-
дине. Покушавамо да у том правцу
нешто урадимо,  имамо десетине до-
маћинстава које се озбиљније баве
производњом, а концепт је да се таква
домаћинства подрже и буду пример
другима у окружењу да од пољопри-
вреде може да се егзистира и  да се
иде у удруживање и формирање
удружења пољопривредника – казао
је Вагнер.

Он је истакао и да Мајданпек
има добре планове у погледу развоја
туризма.

- Туризам захтева и доста
времена и улагања. У Србији нема оп-
штине која у својим плановима то не
сагледава као потенцијал. Општина
Мајданпек има компаративне предно-
сти, ослања се на Дунав на дужини од
55 км, све то је зона Националног
парка Ђердап уз пуно природних ле-
пота, до разних занимљивих локали-
тета, свима познатог Лепенског  вира,
али и Рајкове пећине. На њеној про-
моцији радимо, предстоји нам рад на
уређењу простора испред ње, са из-
градњом визиторског центра,  након
чега ће понуда моћи да се заокружи.
Оно на чему ће доста морати да се
ради је сарадња са суседним општи-

нама, са циљем да се туристичка по-
нуда уз Дунав, од Великог Градишта
до Неготина на прави начин пред-
стави туристима – додао је Вагнер.

Драгољуб Јевтић, председ-
ник Скупштине општине Сокобања у
интервјуу за недељник „Тимочке“ про-
шле године нагласио је да је туризам
мотор привредног развоја општине
Сокобања, као и да ће локална само-
управа пуно радити на изградњи
апартманских насеља и хотела, са
циљем што квалитетније туристичке
понуде. 

- Без сумње је туризам мотор
привредног развоја општине Соко-
бања. Он јесте самоодржив али низ
пратећих грана треба уредити и раз-

вијати, да би туристичка понуда у по-
тпуности могла да одговори захте-
вима гостију. У Сокобањи тренутно
сем хотела Моравица и  Бањица нема
другог хотелског смештаја. У претход-
ном плану генералне регулације као
стратегија Сокобање била је наве-
дена стамбена изградња, што је
веома погрешно. Циљ коме тежи ова
власт је изградња апартманских на-
сеља и хотела, са циљем што квали-
тетније туристичке понуде. Сокобања
има око 16 000 лежајева, од којих је
већина у приватном власништву. Наш
циљ је да тај број буде увећан на око
20 000 лежајева – казао је Јевтић.

Он је нагласио да ће се ра-
дити и на унапређењу пољопривреде,
заштити термоминералних извора а

посебна пажња биће посвећена и
стварању могућности да се младима
обезбеди да након школовања про-
нађу посао и остану да живе и раде у
Сокобањи.

- Други правац развоја оп-
штине Сокобања је развој пољопри-
вреде. Уз мало више контроле
можемо доћи до квалитетнијих и сер-
тификованих производа.  Пољопро-
вреда је на ниском нивоу, и у буџету
за наредну годину у плану је да уме-
сто садашњих пет за пољопривреду
буде издвојено 20 милиона динара.
Радићемо и на побољшању наплате
комуналних такси, закупа пословног
простора, а наставићемо и са штед-
њом  у пословању.  Са доласком

фирме Тера оптима од пре пар година
је овде почело да се развија во-
ћарство. Сада већ постоји маса при-
вредника који праве имања и нове
засаде тако да воћарска производња
расте,а  развијаћемо је и надаље.  Со-
кобања није погодна за млечну про-
изводњу и говедарство али за
овчарску и козарску јесте и радићемо
на унапређењу сточарске про-
изводње. Трећи правац је усмерен на
обнову инфраструктуре. Неопходна је
реконструкција водовода, јер се
управо у летњим месецима водоснаб-
девање јавља као велики проблем у
насељима Царина, Чука и другим ме-
стима – додао је Јевтић.         

(Наставак у наредном броју)
Д.К.

У Н А П Р Е Ђ Е Њ Е  П О Љ О П Р И В Р Е Д Е  И  Т У Р И З М А
Приоритети локалних самоуправа у Тимочкој крајини у 2017 години

Јован Миловановић

Дејан Вагнер

Драгољуб Јевтић
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МАЈДАНПЕК - Овонедељна седница Општинског већа Савеза Са-
мосталних синдиката Србије за општине Мајданпек, Неготин и Кладово била
је прилика да се усвоје извештај о прошлогодишњем пословању и активно-
стима, али и програм рада за ову годину. У дискусијама које нису изостале,
наглашен је значај територијалног организовања синдиката и потребе да се
такав вид задржи, упркос бројним тешкоћама које не мимоилазе ни ту орга-
низацију. 

И прошлогодишњи рад и активности, како се чуло, сврстали су ово
Веће у ред најбољих у Србији и показали су да се радило добро и да су бројна
решења из ове средине послужила као добар и проверен “рецепт” синдикал-
ним организацијама у другим срединама, за дефинисање одређених раднич-
ких права проистеклих из актуелних законских решења. Када је реч о новим
законским актима чије се доношење очекује, наглашена је велика одговор-
ност синдиката у њиховој припреми и указивања на одређена решења која
би са аспекта радника и синдиката могла да буду неповољна или спорна.

И.Ћ.

ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА

Одржана седница Општинског већа ССС Србије за 
Мајданпек, Неготин и Кладово

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац је 13. јануара закључила уговор са
групом понуђача „Мото боем транс“ и Ластар превоз из Неготина о обављању
услуге линијског градског и приградског превоза путника на територији Књажевца,
објављено је на сајту Општине Књажевац. На сајту се наводи и да ће уговор важ-
ити од 16. јануара ове године до 16. јануара 2018. године. 

Како је недавно истакао Милан Ђокић, први човек Књажевца у интервјуу
за недељник „Тимочке“ локална самоуправа наставља и ове године са праксом
бесплатног јавног превоза за све категорије становника Књажевца.                Д.К.

З А К Љ У Ч Е Н  У Г О В О Р  О  П Р Е В О З У
Уговор важи годину дана

БОЉЕВАЦ - У оквиру акције „Држава Србија у селима
Србије“, чији је циљ приближавање  услуга грађанима у руралним
подручјима, у Оснићу, Мирову, Добром Пољу, Валакоњу и Малом
Извору, ће у наредном периоду, једном седмично, радити покретни
поштански шалтер, на коме ће мештани ових села моћи да обаве
различите врсте плаћања. Осим службеника поште, обилазиће их
лекар и службеник општинске управе, како би се житељима пла-
нинских села приближиле и ове врсте услуга. 

Бољевац је након Сврљига и Баточине, трећа општина у
Србији, где се реализује ова акција, коју је покренуо Милан Крко-
бабић, министар у Влади Републике Србије. Поводом почетка ак-
ције на подручју Бољевца, министар Кркобабић, представници ЈП
Поште Србије и локалне самоуправе, боравили су у Оснићу, једном
од највећих и најудаљенијих села бољевачке општине.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Бољевац

У оквиру акције „Држава Србија у селима Србије“

КЛАДОВО - На 21. седници Општинског већа у Кладову једногласно је
усвојен предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине у општини Кладово за 2017. годину. За ту намену из  општинске
касе опредељено је 32 милиона динара, а Стратегијом  одрживог развоја  локалне
заједнице  дефинисана су два приоритета: праћење квалитета ваздуха и уређење
и развој јавних и зелених површина.

-Континуирано праћење квалитета ваздуха  законска је обавеза локалне
самоуправе  и спроводи се на  шест локација. За сакупљање и узорковање та-
ложних материја из ваздуха помоћу аероседиментатора издвојили смо 500.000
динара, док је 31,5 милиона динара опредељено за редовно одржавање чистоће
јавних површина- истакао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Једногласну подршку већника добио је и предлог Одлуке о престанку
важења Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом чији су по-
тписници град Зајечар и општине Мајданпек, Неготин, Кладово, Бор, Књажевац и
Бољевац. 

- Сви параметри нас упућују да би изношење смећа на регионалну де-
понију "Халово" за Кладовљане било пет до шест пута скупље него за грађане
Зајечара. Ми немамо мандат да неодговорном одлуком оптеретимо кућни буџет
мештана и то је био разлог да изађемо из те приче уз обавезу да пронађемо ал-
тернативно решење -додао је Чучулановић.

На седници  Општинског већа  расписан је јавни конкурс  за суфинанси-
рање  пројеката у области јавног информисања у општини Кладово за 2017. го-
дину. За ту намену из буџета је издвојено 4.960.000 динара.

- То је у складу са нашим обећањима јер нам је жеља да на време обез-
бедимо услове за реализацију пројеката у области информисања. Ускоро ће бити
расписан и Јавни позив за финансирање програма удружења грађана јер сматрам
да јер је важно да потенцијални корисници знају с чим располажу, јер то може до-
принети квалитетнијој реализацији пројеката, а то је обострани интерес - закључио
је Чучулановић.

Већници су усвојили  и предлог Одлуке о ангажовању  екстерне ревизије
завршног рачуна  локалне самоуправе за 2016. годину. Они су се  позитивно  изјас-
нили и о финансијским плановима директних корисника буџета општине Кладово
у 2017. години и усвојили су План јавних набавки за текућу годину.

М.Р.

ЗА МЕДИЈЕ БЛИЗУ ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА
Одржана седница Општинског већа

ПОШТАНСКИ ШАЛТЕР У ПЕТ СЕЛА



4 БРОЈ 227РЕПОРТАЖА

У Општој болници у
Мајданпеку протеклог  петка су
представници компаније „Те-
кијанка“ донирали ЛЦД телеви-
зор дечијем оделењу болнице
и пакетиће малишанима који су
тог дана били на лечењу, као и
50 комплета постељина. „Те-
кијанка“, водећи трговински
ланац у Тимочкој крајини, по-
зната по хуманости и друшт-
вено одговорном пословању, и
током децембра прошле го-
дине организовала је  многе
друге акције у корист својих по-
трошача,  а нису изостали ни

новогодишњи пакетићи, по-
клони за прворођене бебе у
Кладову, Мајданпеку, Бору и
Неготину и подела чесница у
православним храмовима у
тим местима, а организована је
и бесплатна куповина за со-
цијално угрожене породице.

Акција „Дани црвених
цена“ коју је „Текијанка“ органи-
зовала у децембру прошле го-
дине, пружила је купцима
могућност да велики број арти-
кала пронађу по веома повољ-
ним ценама и тако остваре
значајну уштеду кућног буџета.

У Кладову, Неготину, Мајдан-
пеку и Бору, више од 300 мали-
шана добило је новогодишње
пакетиће, а посебно их је обра-
довало дружење са Деда Мра-
зом и добрим вилама. На
списку се нису нашла само
деца слабијег материјалног
стања, већ и деца из многих
удружења и установа: Храни-
тељско удружење “Вучица
Мартија” из Бора, специјалне
школе “12. септембар” из Него-
тина и “Видовдан” из Бора, МЗ
“3. октобар” у Бору, ЗОО врт
Бор, Удружење глувих и наглу-
вих лица у Неготину, ОШ “Све-
тозар Радић” из Текије, Дечији
хор “Вивак” из Неготина. Захва-
љујући „Текијанки“,  Деда Мраз

је обишао и Предшколску уста-
нову “Невен” у Кладову, где је
дониран телевизор,  а деци на
дечијем одељењу Опште бол-
нице у Бору слатки пакети. Па-
кетиће је добило и око 200
детета радника ове компаније,
тако да је Деда Мраз на крају
2016. године обрадовао 500
малишана, подаривши им
наду, љубав и осећај сигурно-
сти да још неко  брине о њима.

Осим пакетића за децу
радника фирме, сваком рад-
нику је  поред плате у децем-
бру исплаћен и бонус од 20.000
динара, за шта је компанија
укупно издвојила осам ми-
лиона динара.  Ово је још један
доказ да је привилегија радити
у фирми у којој се цени труд
сваког појединца где се рад-
ници поштују и уважавају.

Акције су настављене и
у јануару ове године. Прворо-
ђене бебе у Кладову, Неготину,
Мајданпеку и Бору награђене
су новчаним износом у вредно-
сти од по 30.000 динара, док су
остале бебе које су  тих дана
биле  у породилиштима, до-
биле беби пакете. 

А на најрадоснији хриш-
ћански празник Божић, Текија-
нка је била у кругу породице –
међу децом и грађане. Том
приликом је црквама даривала
чесницу са златником у четири
града у којима има продајне
објекте. Најлепши обред и оби-
чај има само један смисао, да
Бога умолимо да сачува и
увећа породицу и учврсти
укућане у међусобној љубави. 

ПОДЕЉЕНО 500 ПАКЕТИЋА 
„Текијанка“ организовала многобројне акције
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БОР - ’’Бортравел’’ и
Вила ’’Вертиго’’ у Београду по-
стигли су договор да Боранима,
који по било ком основу имају
потребу да путују за Београд и
тамо бораве више дана, омогуће
бенефицирани превоз и прено-
ћиште. Циљна група су наши
суграђани који Београд намера-
вају туристички да разгледају
али и они који у престоницу од-
лазе на вишедневне специјали-
стичке прегледе. 

’’Бортравел’’ је већ за но-
вогодишње и божићне празнике
студенти и ђацима омогућио по-
властице у превозу својим ауто-
бусима на свим линијама. При-
мера ради, за њих је цена карте
на релацији Бор- Београд 1.700,
до Ниша 1.200, од Бољевца до
Београда 1.600, и од Зајечара до
Ниша 800 динара. Ова акција
важи до 31. јануара 2017. го-
дине.

-Постигли смо договор и
потписали меморандом са Ви-
лом ’’Вертиго’’ у Београду да ми
свим Боранима који по било ком
основу путују у Београд и кори-

сте услуге преноћишта ’’Вертиго’’
омогућимо и куповину карата са
попустом од 10 одсто, што би за
повратну карту износило 1.800
динара. Потребно је само да на
нашим шалтерима или у самом
возилу покажу ваучере које су
добили од ’’Вертига’’-каже за
’’Тимочке’’ Драган Рајић, дирек-
тор ’’Бортравела’’.

Компанија ’’Вертиго’’,

поред осталих пословних делат-
ности, тренутно гради нови
хотел у Београду а већ поседује
преноћишта у Београду и на
Борском језеру. 

- Вила ’’Вертиго’’ у Бео-
граду,чији је власник Александар
Мишић Френки, и директор ’’Бор-
травела’’ су у децембру прошле
године постигли договор да
заједнички реализују пројекат по

коме би свим грађанима Бора
било омогућено да јефтиније пу-
тују до Београда уз услов да ко-
ристе услуге смештаја у Вили
’’Вертиго’’, која би за ове корис-
нике за два полупанисона изно-
сила свега 3.000 динара, што је
за београдске услове више него
повољно- каже Дејана Туфег-
џић,менаџерка компаније ’’Вер-
тиго’’.

Према речима Туфег-
џићеве, свим  корисницима овог
’’пакет аранжмана’’ ће од  ауто-
буске станице у Београду до
Виле ’’Вертиго’’ бити омогућен и
бенефицирани такси превоз по
цени од 500 динара, што је
дупло јефтиније од уобичајене
београдске такси тарифе.

У ове две компаније оче-
кују да ће Борани препознати
предности овог аранжмана, а по-
себно верују да има доста Бо-
рана који ће показати интере-
совање да уз ову повољност по-
родично путују у Београд, било
да разгледају културне знамени-
тости или да се ради о шопингу.

Б.П.

БЕОГРАД ПО МЕРИ БОРАНА
Акција Виле ’’Вертиго’’ и ’’Бортравела’’  

КЛАДОВО - Драган Но-
ваковић, заменик председника
општине  Кладово са сарадни-
цима,  предао је др Сибирки
Мићовић ,помоћнику директора
ЗЦ "Кладово", на употребу рачу-
нарску опрему  коју је секторској
амбуланти у Рткову донирала
локална самоуправа.То је први
корак у укључивање у Интегри-
сани здравствени информа-
циони систем који ће морати да
заживи и у секторским амбулан-
тама у преосталих 12 месних
заједница.

- Новине у систему здр-
авствене заштите сигурно имају
за циљ да побољшају услове
који се нуде пацијентима, одно-

сно смањиће се гужве и непо-
требно чекање у ходницима и
испред ординација. Локална са-
моуправа је препознала  про-
блем опремања информати-
чком опремом секторских амбу-
ланти и укључила се у његово
решавање  - казао је Новаковић.

Помоћ изабраног лекара
у секторској амбуланти у Рткову
у просеку затражи тридесетак
пацијената дневно. Амбуланту у
том дунавском насељу обишли
су Славиша Туфајевић председ-
ник СО Кладово, Љубиша Папо-
ровић, помоћник председника
општине и мештанин Милисав
Флорић, заменик директора у ЈП
"Комуналац".                           М.Р.

Р А Ч У Н А Р  З А  А М Б У Л А Н Т У  У  Р Т К О В У
Укључивање у интегрисани здравствени информациони систем

Драган Рајић

Дејана Туфегџић
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НЕГОТИН - Драган Рајчић, власник преноћишта „Регина“ заједно са
Александром Величковић, помоћницом председника општине Неготин за раз-
вој месних заједница, социјалну политику и националне мањине, обишли су
дом Станко Пауновић и том приликом поделили су пакетиће деци за Божић. 

„За сваку похвалу је овај хуман чин господина Драгана Рајића, који у
плану има још хуманитарних активности за децу у току ове године. Волела
бих да је више хуманих људи и акција и сигурна сам да ће чин господина
Рајчића бити подстрек и за остале грађане доброг срца. Још једном захва-
љујем се господину Рајчићу у име општине Неготин“-  истакла је Александра
Величковић. 

Донатор пакетића је Драган Рајчић, власник преноћишта „Регина“
који је за ову прилику обезбедио пакетиће за децу из дома Станко Пауновић
и најавио нове хуманитарне акције помоћи деци са територије општине Не-
готин.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Неготин 
(http://www.negotin.rs/vest-paketici-za-decu-doma-stanko-paunovic-

3560.htm)

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ДОМА
"СТАНКО ПАУНОВИЋ"

Донатор пакетића Драган Рајчић, власник преноћишта “Регина“

БОЉЕВАЦ - Породици Драгана Карабашевића, са петоро
деце, која живи у селу Подгорцу, током празника су уручени пакети
животних намирница. Ову помоћ уручили су им представници оп-
штине Бољевац и високи функционери СНС-а. Седморо чланова
породице Карабашевић живи од рударске плате оца Драгана, који
је запослен у РМУ Боговина. Ово је једна од ретких породица на
подручју општине, која има више од двоје деце. На адресу Кара-
башевића ће наредних дана стићи и  расхладни уређај за чување
намирница.

Преузето са сајта Општине Бољевац

У Р У Ч Е Н И  П А К Е Т И  Н А М И Р Н И Ц А
Седмочланој породици Карабашевић 

КЊАЖЕВАЦ - Стана Божовић, висока функционерка Српске напредне
странке, у пратњи руководства општине Књажевац, посетила је другог дана Бо-
жића домаћинство Бојане Никодијевић у Књажевцу. Овој незапосленој самохраној
мајци четворо деце уручени су пакети намирница и средстава за хигијену. 

- Донели смо поклоне да на Божић обрадујемо децу и да пошаљемо по-
руку да мислимо о свим  нашим породицама, деци, мајкама. Видели смо у каквим
условима живе. Општина ће обезбедити стручна лица која ће санирати влагу, а
пратићемо их и даље, посебно најстарије дете, које је на крају школовања, да би
после могло да се запосли – казала је Божовићка.

У породици Никодијевић, у којој најмлађе дете има шест, а најстарије 21
годину, не живи се лако са малим и нередовним примањима, тако да је свака
помоћ добродошла.

- Живимо добро, али у отежаним условима, некако излазимо на крај. Не
радим нигде, старам се о деци и захвална сам на овој помоћи - казала је Бојана
Никодијевић.

Наставак помоћи и подршке школовању и запошљавању деце обећала
је и општина Књажевац, која ће се постарати и за санацију куће у којој живи ова
петочлана фамилија.                                                                                               Љ.П.

СНС помаже самохраној мајци из Књажевца

КЊАЖЕВАЦ - Зимска сезона на базену ''Бањица'' почела је деветог
јануара. Већ неколико дана топлу воду књажевачког базена за припреме ко-
ристе македонски пливачки клубови ''Младост'' и ''Вардар''. Из Јавног пред-
узећа Спортско – туристички ресурси'' поручују Књажевчанима да би требало
максимално да искористе привилегију купања у термалној води и усред зиме. 

- Иако је ове године време изузетно хладно, базен функционише,
вода је топла и услови су идеални за припреме, које су нам важне. У Скопљу
ниједан базен не ради и ми смо приморани да дођемо овде, најближе нам је,
а услови су идеални. Књажевац као град и народ који овде живи је предиван
- кажу тренери Зоран Величковски, Ненад Тасевски и Горан Стаменов.

Током целог лета на нашем базену припремали су се клубови из
целог региона. Доказ да пружамо сјане услове је и њихов повратак сада, када
је зима, каже Милан Живковић, директор Јавног предузећа Спортско – тури-
стички ресурси.

- Сјајне услове које пружамо на нашем базену препознали су људи
са стране. Најбољи доказ су ова деца, која су код нас била на летњим при-
премама и ево их сада зими. Летос смо имали више од пет клубова из Србије
и иностранства, које очекујемо и на зимским припремама. Добар глас о базену
се шири. Имамо привилегију да базен користимо читаве године. То није у
пуној мери економски профитабилно, али је, с друге стране, нешто што по-
диже квалитет живота у нашем граду - рекао је Живковић.

Базен је радним данима отворен од 14:00 до 20:00 часова, викендом
од 12:00 до 18.00. Једини нерадни дан је четвртак. Цена улазнице је 150 ди-
нара, а сезонске карте, купљене у 2016. години важе и током зиме.

Љ.П.

ПРИПРЕМЕ МАКЕДОНСКИХ ПЛИВАЧА 
На књажевачком базену ''Бањица''

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ НИКОДИЈЕВИЋ
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БОР - Претходних дана екипе борског ЈКП „3.октобар“  имале су пуне
руке посла. У селима борске општине: Лука, Танда, Горњане и Бучје сметови су
прелазили висину од два метра.

-Већина главних реонских путева је проходна. Села на територији борске
општине су разуђеног типа, а јаки ветрови  су током ледених дана стварали про-
блеме, због нових снежних наноса на већ очишћене деонице, а било је и проблема
јер се дешавало да због ниских температура замрзне нафта у возилима. Екипе
ЈКП „3. октобар“ су биле активне на терену од ујутру до увече –каже Далибор Ор-
совановић, директор ЈКП „3.октобар“.

Он наглашава да су радници „3. октобра“ у приправности уколико буде
нових падавина.

- Имамо радне машине за села, као и камионе са раоницима за села и
путеве у граду – додао је Орсовановић.

Игор Мартиновић, председник Месне заједнице Горњане истиче да се у
овом селу памте и оштрије зиме.

- Највећи сметови у Горњану су били 2012. године када је и била најтежа
ситуација – казао је Мартиновић.                                                                             Д.К.

СМЕТОВИ У БОРСКИМ 
СЕЛИМА ПРЕКО ДВА МЕТРА

Екипе борског ЈКП „3.октобар“  имале  пуне руке посла

БОР - Систем даљинског грејања је у функционалном
стању, и сви топлотни извори на време су стартовали. Топлана као
и котларница Бањско поље уредно испоручује топлотну енергију,
радници су на терену и отклањају недостатке по пријавама корис-
ника. 

Интервенције мањег обима (цурење грејних тела/ ра-
дијатора, замена вентила, допуне мреже у подстаници, цурење и
замена топлотних водомера, проблеми са испоруком топле по-
трошне воде, обављају се уобичајно по приоритету и обично се ре-
шавају у року од 24 сата.

Подсећамо да појединачне рекламације корисници могу
упутити на бр.телефона 426-398 као и 0800/ 30 30 31. Приликом
позива потребно је навести: име и презиме, предмет рекламације,
улицу и број стана и број телефона за контакт.

С Т А Њ Е  С И С Т Е М А
Извод из саопштења за јавност ЈКП ''Топлана'' Бор

Конкурс за нови, осми циклус националног донаторског програма ПО-
КРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО, који спроводи NVO ЕNЕCА уз подршку компаније Филип
Морис у Србији трајаће до 31. јануара 2017. године. Програм има за циљ да под-
ржи покретање и унапређивање малих и породичних предузећа широм Србије.
Сви грађани са одрживим и креативним предузетничким идејама имају могућност
да се пријаве на конкурс путем сајта www.pokrenisezaposao.rs

Кроз програм ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО ове године ће нових 100 пред-
узетника добити бесповратна средства за куповину опреме неопходне за покре-
тање или унапређење сопственог бизниса. Осим тога корисницима ће као и до
сада на располагању бити велики број обука, као и саветодавна помоћ економских
стручњака, који ће их упутити у основе малог предузетништва. 

„Овај програм је за последњих седам година доказао да у Србији постоји
велики број људи са изванредним и одрживим предузетничким идејама а сви биз-
ниси покренути кроз овај програм говоре у прилог томе. Веома смо поносни на
резултате свих 606 бизниса које смо до сада подржали, као и на чињеницу да је
у тим предузећима данас запослено више од 2,000 људи. У години предузет-
ништва покрећемо још један циклус подршке предузетницима који тек почињу да
развијају своје пословне идеје“, изјавила је Ивана Радмилац Ђурђић, менаџер
комуникација за југоисточну Европу компаније Филип Морис. 

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО реализује невладина организација ЕNЕCА, а
значај и добри резултати конкурса у протеклих седам година обезбедили су под-
ршку и великог броја партнера. Тако ће и током овог циклуса Национална служба
за запошљавање, преко своје мреже филијала и канцеларија, информисати не-
запослена лица и помоћи им око пријављивања за програм ПОКРЕНИ СЕ ЗА
ПОСАО. 

Конкурс је отворен до 31. јануара 2017. године. Детаљније информације
о конкурсу, начину пријављивања као и сам формулар пријаве за конкурс можете
пронаћи на сајту www.pokrenisezaposao.rs  

Саопштење за јавност

БОР - Покрет „Доста је било - Саша Радуловић“ позвао је становнике
борске општине да дају потпис подршке оснивању политичке странке „Доста
је било“. Потписи у Бору сакупљали су се у просторијама странке „Доста је
било“ у Бору на адреси: ул: Ђорђа Андрејевића Куна, лок. бр. 19 (бивши
локал „Вино жупа“, на другом километру).

“Поштовани чланови и симпатизери, да би смо постали странка по-
требно је да сакупимо 10.000 потписа подршке наших чланова и симпатизера.
Тим потписом Ви ћете постати Оснивачи странке „Доста је било“, пише у по-
зиву овог покрета упућеног грађанима Бора.

- Акција прикупљања потребних потписа одлично се одвија у свим
градовима и општинама у Србији. Планирано је да, након што сакупимо до-
вољан број потписа подршке, 29. јануара одржимо оснивачку скупштину, а
15. фебруара и прву скупштину нове странке “Доста је било“, када ћемо и
званично започети кампању за наредне изборе-рекао је Бранислав Михајло-
вић, народни посланик Покрета “Доста је било“ у републичком парламенту.
“Покрет „Доста је било“ се појавио на политичкој сцени Србије почетком 2014.
године и после само две године, средином 2016. је ушао у Републички пар-
ламент. Група грађана као организациони облик деловања више није био при-
кладан, те је одлучено да прерасте у политичку странку. Основни циљ нашег
деловања је да се од Србије направи место где се лепо и радо живи. Да би
смо ово постигли, морамо да победимо на изборима. Али пре тога морамо
да се спремимо за тако важну улогу. Прерастање у политичку странку је први
корак.“

Потписи заинтересованих симпатизера и чланова сакупљани су
током прошлог викенда, а од понедељка, 16. јануара, до четвртка, 19. јануара,
од 17 до 20 часова, сакупљани су и у просторијама Покрета.                       Б.П.

“ДОСТА ЈЕ БИЛО“ И У БОРУ
Акција прикупљања потписа

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО
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КЛАДОВО - У 2016 години огранак ЕПС-а  хидроелек-
трана "Ђердап 1"  произвела је  за 10 одсто више струје  јер је
ЕПС-у  испоручила, нешто више од пет милијарди 483 милиона
киловат-часова електричне енергије. Годишњи план про-
изводње од 4,9 милијарди киловата  испуњен је 40 дана пре за-
вршетка минуле календарске године.На  производни резултат
утицали су  повољна хидрологија  и максимална  погонска
спремност пет хидроагрегата у дунавској фабрици струје. Због
смањеног дотока воде у ђердапску акумулацију производни
план у децембру је реализован са 98 одсто, јер је   Електро-
енергетском систему  наше земље испоручено 346,6  милиона
киловат сати струје . Тај тренд настављен је и у првим данима
2017. године јер ђердапски првенац при дотоку од 2500 кубика
воде у секунди  производи око 7,5 милиона киловат сати струје.

М.Р.

В И Ш Е  С Т Р У Ј Е  С А  " Ђ Е Р Д А П А  1 "
Хидрологија диктирала производњу После непланираних тешкоћа на самом отварању сезоне

МАЈДАНПЕК - Ски центар Рајково у непосредној близини Мајдан-
пека прошле недеље примио је првих 200 скијаша из овог и околних градова
који су на отварању сезоне желели да дан проведу на овом изазовном
скијалишту. Иако је све почело лепо, после само два сата рада дошло је до
проблема у функционисању ски лифта, на којем се са четвртог стуба откачила
сајла, па је уживање скијаша кратко потрајало, а радници Спортско рекреа-
тивног центра “6.август” добили су нови задатак да у најскорије време, прак-
тично до предстојећег викенда оспособе лифт, како би и после оваквог
почетка сезона скијања на Рајкову, могла да буде настављена.  Иако им је то
пошло за руком, испоставило се да је дошло до новог проблема, јер је сајла
пала са петог стуба, па ће морати да се уложи нови напор како би ски стазе
на Рајкову, а постоје две, од 1.200 и око 700 метара спремно сачекале
скијаше. Нове снежне падавине обећавају добру сезону, тим пре што се у се-
зону ушло и са више опреме и других услова неопходних за припрему стазе.
У интересовање скијаша нико и не сумња, било га је и толико година уназад,
а посебну погодност представља и изузетно повољна цена ски паса од 300
колико плаћају одрасли, односно, 100 динара за децу.                               И.Ћ.

БОР - Народна библио-
тека у Бору снизила је цене
чланарине како би ресурси и
услуге библиотеке били до-
ступнији што већем броју суг-
рађана, наводи се на сајту
Народне библиотеке Бор. 

Појединачна годишња
чланарина за одрасле износи
400 динара а за децу 300 ди-
нара. Полугодишња чланарина
за све узрасте је 200 динара
док за дневну чланарину треба
издвојити 100 динара.

Цена за двојну члана-
рину која подразумева кориш-
ћење фондова у сеоском огр-
анку и граду и за децу  и  од-
расле  износи 300 динара. 

На сајту библиотеке се
наводи да за породичну члана-
рину (сви чланови уже поро-
дице) треба издвојити 600
динара, док студенти плаћају
годишњу чланарину од 300 ди-
нара и у обавези су да донесу
фотокопију важећег индекса.

На сајту Народне биб-
лиотеке Бор је истакнуто и да
се група од најмање 10 особа
може учланити по појединачној
цени од 250 динара што се од-
носи и на одрасле и  децу.
Представник групе треба да
достави одговарајуће податке

(име, презиме и име једног ро-
дитеља), бр личне карте (соп-
ствене или једног од роди-
теља) адреса и број телефона)
за сваког члана.

Како је објављено на
сајту, у бесплатну категорију
корисника спадају: сва деца до
поласка у други разред ос-
новне школе, незапослени са
евиденције Националне слу-
жбе за запошљавање, добро-
вољни даваоци крви ( они који
су дали крв у текућој и претход-
ној години), донори органа,

труднице и породиље, учес-
ници манифестације Златна
свадба, штићеници клуба „Мо-
заик“, као и сарадници На-
родне библиотеке Бор. 

На сајту се наводи и да
чланарина обухвата информа-
ције о фондовима Народне
библиотеке Бор, литератури на
одређену тему,  појединачним
насловима и слично, поза-
јмљивање књига (ван библио-
теке), резервацију књига и
друге грађе - уколико је тре-
нутно заузета, коишћење но-

вина, недељника, часописа,
аудио књига, дискова, и друге
грађе која се не издаје у чита-
оницама библиотеке, кориш-
ћење рачунара ( и интернета)
на Информативном и Оде-
љењу  посебних фондова, пре-
траживање на захтев или по-
моћ у претраживању узајамног
или локалног електронског ка-
талога као и других онлине из-
вора информација. Трошкови
фотокопирања , штампања и
скенирања грађе нису укљу-
чени у цену чланарине.

Бесплатан је улаз на
програме Народне библиотеке
без обзира да ли је реч о чла-
новима библиотеке или не (из-
ложбе, предавања, књижевне
вечери, трибине, радионице).

На сајту библиотеке је
истакнуто и да Народна биб-
лиотека не наплаћује својим
члановима међубиблиотечку
позајмицу (публикација, фото-
копија или скенова грађе из
других српских библиотека), а
корисници плаћају поштанске
трошкове и евентуално услуге
библиотеке од које се грађа по-
зајмљује уколико је ценовни-
ком библиотеке плаћање пре-
двиђено.

Д.К.

СНИЖЕНЕ ЦЕНЕ ЧЛАНАРИНА 
У Народној библиотеци у Бору

О ВО Г  В И К Е Н Д А  С К И Ј А Њ Е  Н А  РА Ј К О ВУ ?


