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Одржана седница Општинског већа
Изабрано ново Општинско руководство

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ НОВИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НЕГОТИН - Владимир Величко-
вић, дипломирани педагог физичке кул-
туре, са изборне листе „Александар
Вучић-Будућност у коју верујем: СНС,
СДПС, НС, СПО, ПС“ изабран је за пред-
седника општине Неготин. За заменика
председника изабран је Бобан Стингић,
дипломирани правник, а изабрано је и
девет чланова Општинског већа.
Већином од 39 гласова присутних одбор-
ника Владимир Величковић,  дипломирани
педагог физичке културе, изабран је за
председника општине Неготин. Величковић
је рођен 1978. године у Неготину. Основну
школу „Вук Караџић“ и  Гимназију  „Предраг
Костић“ завршио је у Неготину, а Факултет
физичке културе у Нишу и стекао звање
дипломирани  педагог физичке културе. До
избора за председника општине, обављао је функцију директора Неготинске гим-
назије на коју је изабран 1. септембра 2016. године.

„Не плашим се посла ни решавања проблема којих је сви знамо много.
Зато сам сада овде. Желим свима да поручим да ћу бити председник свих грађана
и грађанки,  отворен за сарадњу и договор и да очекујем да ћемо заједно поћи у
правцу који ће нам омогућити да Неготин учинимо бољим местом за живот свих
људи. Позивам све институције, Општинску управу, чланове Већа, одборнике, да
сви заједно дамо пуни допринос у раду и будемо увек на услузи грађанима за доб-
робит свих грађана општине Неготин.“ – истакао је Владимир Величковић, ново-
изабрани председник општине Неготин у свом првом обраћању са скупштинске
говорнице, захваливши се одборницима на указаном поверењу.

Са изборне листе окупљене око Српске напредне странке, на предлог Ве-
личковића, за заменика председника општине изабран је Бобан Стингић, дипломи-
рани правник из Неготина.

На предлог новог председника изабрано је и девет чланова Општинског
већа општине Неготин. Из претходног сазива, своја места у Општинском већу за-
држали су др Зоран Пуслојић, Војислав Јануцић, Миле Игњатовић, Дејан Стефа-
новић и Татјана Панић, а нови чланови већа су Далибор Машић, Далибор
Ранђеловић, Драгиша Радуловић и Драган Бердић.    

Текст и фото : Преузето са сајта Општине Неготин
http://negotin.rs/vest-izabrano-novo-opstinsko-rukovodstvo-3585.htm

КЊАЖЕВАЦ - Одборници
Скупштине општине Књажевац ус-
војили су на 10. седници  про-
граме пословања јавних кому-
налних предузећа ''Топлана'' и
''Стандард'', програм уређења гра-
ђевинског земљишта, као и из-
мене и допуне одлуке о буџету за
2017. годину.

За одборничку групу ''За
Књажевац заједно'' неприхват-
љиво је повећање цена извоза
смећа и погребних услуга, казао је
Драган Манчић.

- Одборничка група ''За
Књажевац заједно'' сматра да у
времену када су великом делу
становништва смањена примања,
непримерено повећавати цене ко-
муналних услуга – рекао је Ман-
чић.

Када је реч о грејању,
Дарко ЖИвковић, шеф одбор-
ничке групе Социјалистичке пар-
тије Србије, покренуо је иници-
јативу да се измени одлука којом
се прописује индивидуална угра-
дња калориметара.

- Хоћу да предложим ини-

цијативу да се измени одлука
којом је прописано да најмање
две трећине станара у једној
згради могу да се определе за
уградњу индивудуалних калори-
метара – казао је Живковић.

Реч је о технолошком про-
проблему, казао је директор То-
плане Љубодраг Тричковић.

- Смањење процента по-
требног броја станова није закон-
ски проблем, нити проблем добре
воље Топлане, већ законски про-
блем. Уређаји који се уграђују на
грејном телу не могу да функцио-
нишу уколико бар 50 одсто ста-
нова није опремљено демитерима
– нагласио је Тричковић.

У локалној самоуправи
намерни су да проблему даљин-
ског грејања посвете већу пажњу,
јер, какон истичу циљ су топли
станови и брже отклањање ква-
рова.

- Мислим да треба да јако
добро размислимо како да закон-
ске регулативе и оно што су ре-
алне потребе грађана ускладимо
и да имамо добро грејање, адек-
ватне цене и добар сервис - рекао
је председник општине Милан
Ђокић.

Председник СО Миодраг
Ивковић је нагласаио да ће у на-
редних неколико дана организо-
вати састанак са шефовима
одборничких група да се под-
стакне и покрене решавање про-
блема грађана који се односе на
грејање станова'.

На седници је усвојен про-
грам уређења грађевинског зем-
љишта, а подржана је и иниција-
тива Женске одборничке мреже
да се у Књажевац још једном до-
веде мобилни мамограф за рано
откривање рака дојке.              Љ.П.

УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ТОПЛАНА” И “СТАНДАРД”
Одржана седница Скупштине општине Књажевац

У С В О Ј Е Н  П Р О Г Р А М  Р А Д А
Б У Џ Е Т С К И Х  К О Р И С Н И К А

БОЉЕВАЦ - Општинско веће је на последњој седници усвојило пред-
логе одлука из домена рада локалних институција, програме рада буџетских
корисника и размотрило више појединачних захтева.

На дневном реду седнице био је предлог Одлуке о изменама и допу-
нама Плана генералне регулације за насељено место Бољевац, у циљу дефи-
нисања нових намена и површина и редефинисања урбанистичких параметара
у четвртој зони. Усвојен је и предлог Одлуке о изради ревизије Локалног плана
управљања отпадом и одређивању локације Центра за сакупљање отпада, тзв.
Рециклажног дворишта. Предлози одлука о јавном превозу,такси превозу, одр-
жавању стамбених зграда, распореду радног времена угоститељских,трговин-
ских и занатских објеката и кућном реду у стамбеним зградама, усклађени су
са казненим одредбама важећег Закона о прекршајима. Веће је усвојило про-
граме рада за 2017. годину органа општине Бољевац, Туристичке организације,
Културно-образовног центра, Центра за социјални рад, Дома здравља и Спорт-
ског савеза. Веће је донело и решење о износима стипендија за ученике сред-
њих школа и студенте и именовало чланове комисије за доделу стипендија из
општинског буџета.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Бољевац
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Едукација пољопривредника у Кључу
Одржана седница Општинског већа 

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ О КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР

ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОВОД“ И „ТОПЛАНА“

БОР - Чланови Општинског већа у Бору усвојили су свих 15 предлога
одлука колико је било на дневном реду седнице. Усвојен је предлог одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водо-
вод“ и „Топлана“, као и предлог решења о давању сагласности на програм
коришћења буџетске помоћи-субвенција Јавног предузећа „Боговина“ и ЈП„Зоо-
лошки врт“ Бор за 2017.годину, као и предлог решења о образовању и именовању
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.

Пред одборницима локалног парламента ће се на наредној седници
наћи и предлог правилника о категоризацији спортских удружења из области так-
мичарског спорта као и предлог правилника о условима, критеријумима, начину
и поступку суфинансирања у области спорта.

Чланови Општинског већа су једногласно усвојили и предлог одлуке о
усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа“ Борски туристички
центар“ Бор у ликвидацији.

Такође је усвојен  и предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор за 2016.годину.
О овим предлозима одлучиваће одборници Скупштине општине Бор на наредној
седници која ће бити другог марта.                                                                         М.М.

БОР - У оквиру размене
података са Европском агенцијом
за заштиту животне средине у Ко-
пенхагену, српска агенција је 2006.
године доставила податке о ква-
литету ваздуха у земљи на основу
којих је објављено да су у Бору, на
мерном месту у центру града, из-
мерене највише концентрације
сумпор-диоксида у Европи. Десет
година касније, Европска агенција
објавила је потпуно супротан по-
датак – Бор је проглашен еколош-
ком звездом побољшања стања
квалитета ваздуха у Србији,
изјавио је Тихомир Поповић, на-
челник Одељења за контролу ква-
литета ваздуха у републичкој
Агенцији за заштиту животне сре-
дине.

-Агенција располаже по-
дацима о квалитету ваздуха у
Бору од 1976. године и тек сада,
40 година касније, имамо ситуа-
цију да је локација где се тренутно
налазимо, која је и репрезент за
најужи, централни део града, про-
глашена „лепотицом дана“, одно-
сно еколошком звездом по-
бољшања стања квалитета ваз-
духа у Србији. У 2016. години први
пут имамо ситуацију да су го-
дишње концентрације сумпор-
диоксида испод граничних вр-
едности. Раније је, баш на основу
тих вредности, Бор добијао оцену
квалитета ваздуха треће катего-

рије, док је у извештају за 2016. го-
дину то град са квалитетом ваз-
духа прве категорије – рекао је
Поповић обраћајући се новина-
рима испред мерне станице у
градском парку, у центру Бора.

Оваква драстична про-
мена, како је истакао, изазвала је
стручно интересовање надлежних
у републичкој Агенцији за заштиту
животне средине и биће посебно
наглашена у свим извештајима. –
Може се слободно рећи да је „де
факто“ дошло до брисања једне
еколошке црне тачке на терито-
рији Србије – истакао је Тихомир
Поповић. 

Драстичном побољшању

квалитета ваздуха у Бору допри-
нела је нова металуршка линија
прераде бакра и њен рад без еми-
сија и имисија у атмосферу, а
најбоља потврда извештаја из Ев-
ропе и Србије, поред мерења, јесу
- људи који живе у Бору и околини,
истакао је генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
-РТБ Бор, односно Топионица и
рафинација је 2014. године на име
одштетних захтева мештана окол-
них села за уништене воћњаке,
усеве, пчеле исплатила 49 ми-
лиона динара, а 2015. године 47
милиона динара. Прошле године
РТБ-у Бор није упућен ниједан од-
штетни захтев и то довољно го-

вори, можда више од свих бројки
и извештаја, о томе какав ваздух
се данас дише у Бору и околним
селима – казао је Спасковски.

У Бору постоји 10 мерних
станица за праћење квалитета
ваздуха, пет аутоматских и исто
толико мануелних. Пропорцио-
нално броју становника и сходно
карактеристикама града као ур-
бане средине, толики број мерних
станица је више него довољан.
Међутим, одлике Бора као инду-
стријске средине одувек су услов-
љавале мониторинг са више
места. Због тога је договорено да
државна мрежа за аутоматско
праћење квалитета ваздуха у
Бору убудуће буде појачана и ме-
теоролошким мерењима која се
могу обављати паралелно са
праћењем квалитета ваздуха. На
тај начин редовно би се пратиле и
суспендоване честице, прашкасте
материје и чађ које су главни зага-
ђивач у целој Србији. 

-РТБ Бор апсолутно под-
ржава Агенцију за заштиту жи-
вотне средине јер је заједнички
интерес да сва мерна места
раде. Зато смо прихватили трош-
кове за редовно сервисирање
мерних станица, куповину оп-
реме и инсталирање свега што је
неопходно– истакао је Спасков-
ски. 

Г. Т. В.

Г Р А Д  Б А К Р А  -  Е К О Л О Ш К А  З В Е З Д А  2 0 1 6 .
Бор „дише“ ваздух прве категорије

О Б У К А  З А  П О В Р Т А Р Е  И  В О Ћ А Р Е
КЛАДОВО - Едукацију пољопривредника у Кључу ,Организација за

пољопривреду и храну УН ФАО наставила је семинарима за  воћаре и повртаре.
Шта се то променило у њиховој производњи под утицајем климе, како се при-
лагодити климатским променама, колико је значај наводњавања и ђубрења,
али  и који услови могу погодовати економској исплативости делатности којом
се баве, биле су теме које су наишле на интересовање полљопривредника, њих
60 из кладовског краја. Са учесницима стручне обуке дружили су се Радисав
Чучулановић, председник општине Кладово, његов заменик Драган Новаковић,
као и Саша Николић, општински менаџер.

- У развоју општине Кладово пољопривредна производња изузетно је
важан сегмент. Зато желимо да унапредимо повртарство и воћарство  јер су то
више акумулативне гране у односу на ратарство - поручио је учесницима семи-
нара Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

На семинарима  "Прилагођавање повртарске и воћарске  производње
климатским условима" који су део   програма едукације коју финансира Ев-
ропска унија  у оквиру програма "Помоћ ЕУ поплављеним подручјима у Источној
Србији” говорили су: др Ђорђе Моравчевић и др Бобан Ђорђевић са Пољопри-
вредног факултета у  Земуну и стручњаци ПССС Неготин.                                 М.Р.



4 БРОЈ 231ДРУШТВО

КЛАДОВО - Председ-
ник општине Кладово Радисав
Чучулановић разговарао је са
Дору Драгомиром председни-
ком Румунско - бугарске при-
вредне коморе о условима  за
привлачење потенцијалних ин-
веститора. На састанку су пре-
зентовани потенцијали за от-
варање нових погона у инду-
стријској зони "Давидовац".
Осим инфраструктурних ус-
лова општина Кладово распо-
лаже и са кадровским ресу-
рима с обзиром да је на  еви-
денцији Испоставе НСЗ око
1900 незапослених лица раз-
личитих занимања и квалифи-
кација. Услови за повезивање
са партнерима са тржишта Ру-
сије су велики потенцијал оп-
штине Кладово за тај вид
сарадње су веома заинтересо-
вани привредници из Румуније
и Бугарске.

- На тромеђи три зе-
мље општина Кладово је у
предности јер има привилегију
због  бесцаринског извоза  у
Русију. За то су веома заинте-
ресоване и привредници из су-

седних земаља. Услов је  да 60
одсто производње буде у Ср-
бији и то нам отвара могућност
за долазак будућих  инвести-
тора. Осим тога сви они који за-
после 30 радника могу да

рачунају на бенефиције ло-
калне самоуправе. Наша пред-
ност је и намера да се по-
бољша саобраћајна инфра-
структура, битан сегмент када
је реч о ефикаснијем пласману

производа..Наредни контакт је
за 15 дана - казао је Радисав
Чучулановић, председник оп-
штине Кладово.

Осим привредних При-
вредна комора Румуније и Бу-
гарске заинтересована је за
сарадњу и у другим областима
јер окупља 4400 привредних
субјеката из Румуније и 4200 из
Бугарске.

- Асоцијација привред-
них зона из Румуније и Бугар-
ске заинтересована је за са-
радњу са општином Кладово,
јер је идеја да се три регије по-
словно удруже  ради лакшег
пласмана производа на
тржишта Русије и ЕУ. На тро-
међи Србија, Бугарска, Руму-
нија општина Кладово је у
предности у односу на Турну
Северин и Видин  јер није опте-
рећена извозним таксама у Ру-
сију. Зато је привредна комора
две суседне земље заинтере-
сована за пословну сарадњу -
рекао је Дору Драгомир,
председник Румунско-Бугарске
привредне зоне.

М.Р.

КЛАДОВО САРАЂУЈЕ СА 
БУГАРСКОМ И РУМУНИЈОМ

Председник Румунско- бугарске привредне коморе у посети Кладову
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Први проблеми уочени на систематском прегледу
У атару Грабовице код Кладова одржана хајка на шакала

ДОБАР ПОГЛЕД 
НА ШАКАЛИЈАДИ

КЛАДОВО - Учесници 13. Грабовичке шакалијаде, њих 120 из Србије
и Бугарске  имали су добар поглед јер су уловили седам шакала , дивљу
мачку и лисицу. Успешан организатор хајке на  лукавог предатора  који се изу-
зетно добро сналази у  густом и трновитом растињу на тешко приступачном
терену где напада племениту дивљач било је ЛУ "Мали јастреб 1900" из Брзе
Паланке.Истерати шакала из јазбине није лако,хајке доприносе смањењу
броја штеточина у ловишту "Живице" површине 17.176 хектараи  зато су ор-
ганизатори  шакалијаде  беспрекорно  обавили све припреме за  успешан
лов. 

- Манифестације попут Грабовичке шакалијаде доприносе да се
смањи број штеточина које нападају племениту дивљач.Наша група одстре-
лила је два шакала, задовољан сам што сам био стрелац, а први хитац био
је довољан за успешан лов- казао је  Бојан Рошкић из ловачке секције "Ве-
лесница" који је имао  добар поглед.

Како изгледа лов на лукавог предатора  доживеле су и две девојчице
из  Мосне и Клокочевца  Тамара Николић(13)  и две године млађа Милијана
Бучановић.

- Лов и дружење са ловцима  заволеле смо поред очева.Упркос хлад-
ноћи боравак у лову је интересантнији од дружења са луткама- у глас говоре
Тамара и Милијана и додају да се нису уплашиле крволочне звери.

-Иако не постоји  сезона  лова на шакале те штеточине се лове кад
отпочну хладни дани.То је разлог за окупљање ловаца из Србије и
Бугарске.Поново је све протекло у најбољем реду без и најмањег инци-
дента.После шест сати добро организоване хајке   учесници  су се окрепили
уз  ловачке специјалитете у месном Дому културе у Грабовици- задовољан
је Андрија Лазић управник ловишта "Живице".

Са ловцима се дружио и Славиша Туфајевић председник СО Кла-
дово са сарадницима.Биле је то  прилика да се сумирају резултати, учврсте
или започну нова пријатељства,јер то је понекад  ипак важније од испаљеног
метка у лукавог предатора који се ове зиме у брзопаланачком  атару баш на-
множио.                                                                                                                                     М.Р.

МАЈДАНПЕК - Општи-
на Мајданпек је четири ми-
лиона динара буџетских сре-
дстава издвојила за стипенди-
рање ученика и студената и
тиме омогућила да се лакше
школује 26 одличних студената
и средњошколаца у овој шко-
лској години и истовремено,
настави стипендирање троје
оних који су то право оства-
рили у претходној школској го-
дини. Стипендије од 11 хиљада
динара за средњошколце, а
13.200 за студенте и 20 хи-
љада динара за изузетно нада-
рене коју је остварио само
један студент, знатно су веће
од републичких и вероватно
највеће у Србији, а требало би
да омогући и да општина
Мајданпек обезбеди дефици-

тарне кадрове за рад у оп-
штинској управи и јавним пред-
узећима. 

На свечаности упри-
личеној поводом потписивања

уговора са стипендистима,
Срећко Николић, заменик пр-
едседника Општине Мајданпек
честитао је свима који су у јакој
конкуренцији остварили то

право и пожелео им да даље
нижу успехе у школовању. На-
гласио је да општина на овај
начин покушава и да на на-
јбржи начин обезбеди потр-
ебне кадрове, недостајуће за
рад локалне самоуправе, јав-
них предузећа и установа, као
и да обезбеђењем радног ме-
ста, задржи младе школоване
кадрове у овој средини. 

Стипендирањем одлич-
них ученика и студената, које је
после вишегодишње паузе на-
стављено прошле године, оп-
штина Мајданпек је направила
значајан искорак и потез који
апсолутно сви оцењују као ви-
шеструко добар, за саме ко-
риснике, њихове породице,
али и заједницу.

И.Ћ.

Ј О Ш  2 6  С Т И П Е Н Д И С Т А
Потписани уговори о стипендирању одличних ученика и студената

Н Е О П Х О Д Н А  П О М О Ћ   Д Е Ч А К У  И З  Б О РА
БОР - Осмогодишњем Новаку Милојевићу, ученику другог разреда Ос-

новне школе „Вук Караџић“ у Бору, који има озбиљно обољење ока,  хитно је
потребна помоћ како би успео да наредног месеца  оде на интервенцију у Новом
Саду.   Први проблеми уочени су када је овај дечак отишао на систематски пре-
глед.

-Имао је пет година, када сам га одвео на систематски преглед и тада
нам је докторка саопштила да има тешко обољење ока. Одмах су нас упутили
на клинику у Београду.  Никада се пре тога није жалио да не види добро или да
га нешто боли. Једино што смо приметили раније је да му нека водица цури из
ока, али нисмо мислили да је то нешто страшно. Доктори су покушали све, от-
варали му очно дно десног ока, али безуспешно, на том оку му је умртвљен
живац– прича кроз сузе Мирослав Милојевић (39), отац маленог Новака. 

Ситуација се у међувремену погоршала. Отац Мирослав истиче да
улаже све напоре да дечак у потпуности не ослепи. 

-Сада се боримо да сачувамо вид на левом оку. Треба да одемо у Нови
Сад на преглед, али не знам да ли ћемо имати довољно новца.  Недавно сам
се запослио у борском комуналном предузећу, и много ми је лакше од када
имам посао. Сина чувам сам, мајка га је напустила, и некако се сналазимо за
оно најпотребније-наставља Мирослав.

Новак има само једну жељу да престану болови и да буде добар ђак.
- Боли ме око кад читам и смета ми што не видим лепо, а волео бих да

будем што бољи у школи. Једина жеља ми је да ме више  не боли око и да ме
тата одведе на операцију. Свирам хармонику и стално вежбам, колико могу.  Кад
порастем желим да будем и успешан фудбалер – каже Новак.

Уколико желите да помогнете маленом Новаку да оде на операцију то
можете учинити уплатом на текући рачун 265-0000004830221-77 код Рајфајзен
банке. Можете помоћи и у договору са оцем Мирославом –контакт телефон је
061/3050252.                                                                                                       Д.К.
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Преко пута борске Зелене пијаце

БОР - У присуству 30-ак симпатизера и подржавалаца кандидатуре
Вука Јеремића за председника Реублике Србије, на предстојећим изборима,
свечано је отворена канцеларије овог председничког кандидата у Бору. Јере-
мићеве присталице позвале су грађане Бора да им се придруже и подрже
Јеремића.

Гордана Милетић, ПР менаџер Јеремићеве опције за однос са бор-
ском јавношћу позвала је Боране да дођу у новоотворену канцеларију како
би добили више информација и упознали се са програмом Јеремића. Канце-
ларија се налази преко пута Зелене пијаце у Бору.

Б.П.

О Т В О Р Е Н А  К А Н Ц Е Л А Р И Ј А  В У К А
Ј Е Р Е М И Ћ А  У  Б О Р У

БОР - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Александар Вулин, и представници Форума младих са инвалидитетом Бео-
град су у Бору, испред Полицијске управе Бор, свечано предали, као донацију
ПУ Бор, гусеничара за савладавање степеништа и архитектонских препрека
за особе са инвалидитетом.

Набавка гусеничара резултат је сарадње Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања и Форума младих са инвалидите-
том на пројекту „Приступачне полицијске станице у Србији“.

Након тога, министар Вулин се у просторијама ПУ састао са пред-
седником општине Бор, Живорадом Петровићем, и директорима установа
које су у надлежности Министарства за рад: директорком филијале Фонда
ПИО Бор, Верицом Чарапић, директорком борске филијале НСЗ, Соњом
Станковић, директорком Центра за социјални рад у Бору, Мирјаном Митровић,
и шефицом Одсека Инспектората за рад за Борски округ, Јасминком Везурић.
Министарство за рад је у протекле три године кроз конкурсе за унапређење
положаја ОСИ у Републици Србији финансијски подржало 16 пројеката којима
је путем уклањања архитектонских баријера омогућен приступ у 36 објеката
који су од значаја за особе са инвалидидтетом. Поред тога, Министарство је
до сада финансирало и уклањање архитектонских баријера испред 24 зграде
полицијских управа широм Србије и на још десетак установа.

Како су нам рекли из Форума младих, гусеничар у основној верзији
каква је и ова кошта око 3.500 евра.                                                              Б.П.

Б О Р  Д О Б И О  В Р Е Д Н У  Д О Н А Ц И Ј У
Гусеничар за савладавање степеништа особа са инвалидитетом Председник Српског покрета Двери на  трибини одржаној у Бору

БОР - “Каква је то држава која брине о интересима ММФ-а а не брине
о интересима својих грађана? Каква је то власт у којој се тргује дрогом у вла-
диним аутомобилима? Каква је то Влада у којој један од министара бива про-
нађен на сликама са шефовима криминалног подземља? Докле ће да нам
говоре да се то не дешава, да то није истина, да то није важно? Сви знамо да
је ова власт помешала границу између политике и криминала. Ми имамо по-
лумафијашки политички систем у Србији“-рекао је Бошко Обрадовић, пред-
седник Српског покрета Двери на  трибини одржаној у Бору.

“Наша власт много више брине шта каже ММФ, шта каже НАТО пакт,
шта каже бриселски “централни комитет“, шта каже Светска банка, него што
брине о интересима сопствених грађана. Имамо најневероватнију изјаву
Александра Вучића, председника српске владе, да му је шеф шефица Свет-
ске банке и да не може да потроши ни динар из буџета док не пита ММФ.
Вучић је човек који не зна шта хоће: хоће ли да буде председник владе или
председник државе. А јавно је више пута рекао да се никада неће кандидо-
вати за председника. Који сада покушава да учини друго политичко оцеуби-
ство. Који, једноставно, жели сву власт у Србији у својим рукама“-рекао је
Обрадовић.

Обрадовић се јавно запитао, да ли је могуће да ћемо и даље да доз-
вољавамо да нам активисти СНС-а упадају у куће, да нас зову телефонима,
да упадају у сва јавна предузећа и установе и праве пописе сигурних гласова.
“Шта је ово, јел ово фашизам, јел ово диктатура? Зар треба сви да се упла-
шимо од тамо неких политичких прелетача који немају никакву идеологију ни
морал? Оних који су издали кумове, који су издали све што су могли да издају
и све што су могли да продају су продали. А народу хоће да продају причу о
неком поштењу, о некаквој радној етици и раном устајању. Проблем је што
народ не види никакве ефекте од њиховог рада. Видимо само телевизијске
наступе, само глуму, само пропаганду“-закључио је Обрадовић.

Борске Двери обавестиле су јавност да је њих и њиховог председ-
ника Бошка Обрадовића обезбеђење удаљило са капије РТБ-а “Бор“, где су
планирали да одрже конференцију за медије.                                             Б.П.

ОБРАДОВИЋ: У ШТА СМО СЕ ТО ПРЕТВОРИЛИ

БОР - Међународни дан социјалне правде, 20.фебруар, уједно је и дан
Социјалдемократске странке Србије(СДПС), али и дан да се промовише идеја со-
лидарсности и равноправности. Социјална правда подразумеба  борбу против
сиромаштва, бригу о младим и старим лицима, о мајкама, породиљама, незапос-
ленима, бригу о особама са инвалидитетом и свима онима који живе на марги-
нама друштва-речено је конференцији за медије Општинског одбора СДПС у
Бору.

-Социјална правда подразумева да сви чланови друштва имају иста
права, али и исте обавезе. То се постиже, пре свега, одговорношћу оних који обав-
љају јавне послове и оних који су задужени да спроводе законе ове државе, пред
којима не сме да буде привилегованих-рекао је Нихад Мислимоски, председник
ОО СДПС у Бору.

Мислимоски је подсетио и на чињеницу да је ова странка док је била део
локалне власти у Бору и практично демонстрирала како се води социјална поли-
тика у интересу грађана.

-Могу слободно да кажем да се неправда данас види на сваком кораку,
али ми смо мала странка и нисмо више део локалне власти. Своју шансу у Бору
видимо већ на наредним локланим изборима, на којима ћемо се борити да при-
добијемо гласаче, а уверени смо да управо грађани најбоље знају како смо ми у
Бору водили социјалну политику док смо били у позицији да то радимо-закључио
је Мислимоски.

Редовни локални избори у Бору биће одржани наредне године.        Б.П.

О Д  Н Е П РА В Д Е  Д О  С О Ц И Ј А Л Н Е  П РА В Д Е
Конференција за новинаре ОО СДПС
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Последњи случај великих богиња на нашим просторима забе-
лежен је 1930. године. У марту 1972. године, међутим, болест се вра-
тила. Предавање на тему успешне борбе против епидемије великих
богиња на Косову и Метохији 1972. године, у Радул беговом конаку,
16.02.2017. године, одржали су dr
sci. Петар Пауновић, који је те
1972. године на Косову и Метохији
провео 35 дана у сузбијању епиде-
мије и prim. mr dr med. Предраг
Марушић, епидемиолог, из Центра
за контролу и превенцију болести,
Завода за јавно здравље „Тимок“
Зајечар. Предавање је пратила из-
ложба фотографија из личне ар-
хиве dr.sci. Петар Пауновић.

Dr.sci. Петар Пауновић је у
свом излагању рекао да је под-
сећање на епидемију вариоле на
Косову и Метохији 1972. године, и
њено сузбијање, у ствари под-
сећање на солидарност и високу
етику здравствених радника који
су, и сами у опасности да оболе и
жртвују свој живот, испољили максималну преданост, стручност, спо-
собност и ентузијазам.                                     

Завод за јавно здравље „ТИМОК“ Зајечар

4 5 .  год и н а  од  е п и д ем и ј е  ве л и к и х  б о г и њ а
н а  К ос о ву  и  М етох и ј и  1 9 7 2 .  год и н е

Музеј Крајине обележио славу и 83. године рада 

НЕГОТИН - У присуству бројних гостију колектив Музеја
Крајине у Неготину прославио је осамдесет и трећу годишњицу
оснивања и рада и славу Св. Симеона и Ане.

Посебан тон овој свечаности, приређеној у галерији Му-
зеја Хајдук Вељка, дало је присуство Његовог Преосвештен-
ства Епископа тимочког господина Илариона који је, са
свештеницима неготинског архијерејског намесништва и брат-
ством Манастира Буково, обавио свечани чин резања славског
колача, након чега је многобројне госте поздравио директор Му-
зеја Крајине, Ивица Трајковић.

Директор Музеја је подсетио на значај ове културно-ис-
торијске инстутуције и доделио јубиларне награде за двадесет
година рада Емили Петровић, вишем кустосу и Слађани Мило-
шевић, вишем књижничару.

Уследила је потом и пројекција документарног филма о
јединственој земљи монаха – Светој Гори и путовању на врх
планине Атос „Од Каруље до Атоса“.

По завршетку пројекције филма уследило је представ-
љање књиге јеромонах Кирило Хиландарац „Ниси мали“ о којој
је говорио један од аутора Душан Убовић: „Сматра се да су мо-
наси украс хришћанства, а Кирило Хиландарац је један од
најлепших украса. У књизи “Ниси мали” Кирило говори о свом
животу, људима које је упознао, светињама у којима је био и
вери православној. Као дечак побегао је у манастир, а из војске
дезертирао у Аустрију, Немачку, а затим у САД. Служио у ма-
настиру Светог Саве код Чикага, фарбао бродове, био конобар
и шериф. Због раскола је отишао у Немачку, а 1985. дошао у
Хиландар. Сведочи о монаху Калисту, оцу Тадеју, војводи
Ђујићу, игуманима Хиландара, владикама и многима другима.
Прича о светињама манастира у којима је био, Светој Гори, ве-
ликим силама, Европској Унији, екуменизму, васпитању. Објаш-
њава зашто је важно крстити се, како се исповедати, када се
треба причестити, како постити, зашто је важна молитва.
Схијеромонах Кирило 2015. године је напунио 80 година живота
и 30 година како исповеда у Хиландару“.

Допринос обележавању годишњице и славе Музеја дао
је и наступ црквеног хора храма Св. Тројице.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Неготин
http://www.negotin.rs/vest-slava-muzeja-krajine-i-83.-

godisnjica-od-osnivanja-3584.htm

Д О Д Е Љ Е Н Е  Ј У Б И Л А Р Н Е  Н А Г Р А Д Е

МАЈДАНПЕК – Као део Конзорцијума удружења грађана из југоисточне
Србије,  Ресурс центар Мајданпек започео је нови пројекат „Животна средина -
будућност и изазови одрживог развоја југоисточне Србије” уз финансијску подршку
Шведске агенције за међународну сарадњу и развој.

Конзорцијум предводи Тимочки клуб из Књажевца, а чини седам орга-
низација које имају за циљ јачање организација за активно учешће у праћењу
примене међународних, ЕУ и националних прописа из области заштите животне
средине који се имплементирају на локалном нивоу на територији југоисточне
Србије. Ресурс центар ће тако у наредних годину дана пратити имплементацију
еколошких прописа и стандарда и извештавати јавност о мерама за усклађивање
прописа са преговарачким поглављем 27.

Ово је један од 11 институционалних грантова организацијама цивилног
друштва, додељен у оквиру “Програма подршке цивилном друштву у Србији у
области животне средине (CSOnnect)”, који реализује Регионални центар за жи-
вотну средину за Централну и Источну Европу – REC канцеларија у Србији.

И.Ћ.

РЕСУРС ЦЕНТАР РЕАЛИЗУЈЕ НОВИ ПРОЈЕКАТ 
„Животна средина - будућност и изазови одрживог развоја југоисточне Србије”
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Отворена изложба у борској Народној библиотеци

БОР - У борској Народној библиотеци отворена је из-
ложба „Визуелна тумачења словенског пантеона“. Борска пуб-
лика има прилике да виде дела троје аутора: Аните Милић,
Душана Милића и Станке Перовић и њихове радове у керамици,
камену и дрвету.

-У своје радове сам иновативно унела спој знака и илуст-
рација, илустрација у камену. Млађе генерације мало знају о сло-
венској митологији, у шта смо веровали пре хришћанства, коме
смо се молили и зашто. Многи од нас нису ни чули за мистична
створења из наше митологије а сигурна сам да носе трагове
древних страхова и веровања – казала је ауторка Анита Милић.

Још један од аутора изложбе Душан Милић, медицински
техничар у борском Дому здравља представио је Боранима
својих 17 радова у дрвету.

- Сви ти радови су настајали годинама. Дрво ми је инспи-
рација и највише радим актове – рекао је Душан.                                                       

Д.К.

ВИЗУЕЛНА ТУМАЧЕЊА СЛОВЕНСКОГ ПАНТЕОНА

МАЈДАНПЕК - У Службеном гласнику су објављени
огласи о јавним конкурсима за избор директора у осам јавних
предузећа у Србији, за предузећа “Путеви Србије”, “Транс-
нафта”, “Коридори Србије”, Државна лутрија Србије, као и за
четири национална парка међу којима и за Ђердап, са седиш-
тем у Доњем Милановцу.

Кандидати имају рок од 30 дана од дана објављивања
конкурса у Службеном гласнику да доставе пријаве. Према За-
кону о јавним предузећима који је Скупштина Србије усвојила
крајем фебруара прошле године који предвиђа да се директори
јавних предузећа у Србији бирају на јавном конкурсу и да неће
моћи да буду партијски функционери. Нови закон прописује и
да директора јавног предузећа на период од четири године име-
нује влада, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор
јавног предузећа неће моћи да буде члан органа политичке
странке, односно мораће да му мирује функција у органу
странке.

И.Ћ.

К О Н К У Р С  З А  И З Б О Р  Д И Р Е К Т О Р А  
Рок за подношење пријава 30 дана од објављивања у Службеном гласнику

Прослављена српска кошаркашица на отвореном тренингу у Кладову

КЛАДОВО - Са нескривеним одушевљењем и задовољством што
имају ту привилегију девојчице из ЖКК "Ђердап" на паркету дворане "Језеро"
дочекале су Милицу Дабовић доскорашњег капитена женске  репрезентације
Србије. Топла добродошлица и искрена дечија радост није оставила равно-
душном власницу златне медаље са шампионата Европе и бронзаног одличја
са Олимпијаде у Рију.То је најјачи адут због кога је једна од најбољх српских
кошаркашица свих времена  одлучила да направи заокрет у богатој кошар-
кашкој каријери и посвети се раду са девојчицама.

- Све медаље и успехе стављам у други план, јер ми је приоритет
рад са децом у кампу.Када видим  оволико деце да лоптом ја сам на седмом
небу. Настојаћу да их начим да постану добри људи, јер  то је темељ за ус-
пешну спортску и животну каријеру. Кладово је један у низу градова у коме се
квалитетно ради са  женском популацијом.Наше дружење почело је на мојој
опроштајној утакмици од репрезетативног дреса у Нишу, настављено је у дво-
рани "Језеро" у којој постоје оптимални услови за рад Девојчице имају велику
мотивацију да напредују, а допринос њховом усавршавању  дају тренери, јер
је струка замајац надоградње талента и гарант успеха -казала је Милица Да-
бовић.

ЖКК "Ђердап" окупља око 80 девојчица различитог узраста.Неке од
њих тренираће у једној од две смене у кампу Милице Дабовић на Тари од 4.
до 22. августа.                                                                                                  М.Р.

Д А Б О В И Ћ :  СТ РУ К А  Ј Е  ГА РА Н Т  У С П Е Х А

КЛАДОВО - Светски дан деце оболеле од рака у Кладову је
обележен хуманитарним програмом .На штанду у старој Кладовској
чаршији посетиоци су куповали балоне и други промотивни материјал,
а новац је намењен за градњу новог хемато-онколошког одељења
Клинике за дечије болести у Нишу.

Упркос ветру Кладовљани су се масовно одазвали позиву  јер
су препознали значај кампање "И ја се борим".Уз пригодан програм и
уз присуство родитеља,пријатеља волонтера и јавних личности ,
кловна и бајкера мештани вароши на обали велике реке поново су по-
ложили испит из хуманости.

- У то нисмо ни сумњали, јер је у припреми хуманитарна кам-
пања добила максималну подршку  локалне самоуправе, јавних пред-
узећа и установа,младих и волонтера. Они су подржали идеју да се
створе  бољи услови у којима ће деца оболела од рака имати веће
шансе да победе опаку болест. Свој дан Национално  удружење ро-
дитеља  деце оболеле од рака НУРДОР  обележило је  хуманитарним
скуповима на трговима,  главним улицама и на шеталиштима  у 40
градова широм Србије и пуштањем балона као знак подршке деци
која се тренутно лече  , али и као  знак сећања на малишане који су
изгубили битку- казала  Мирјана Стојановић, члан удружења НУРДОР.

У Србији су од малигних болести оболела 334 детета узраста
до 19 година, саопштио је Институт за јавно здравље "Др Милан Јова-
новић Батут" поводом Међународног дана деце оболеле од малигних
болести 

Малишани највише обољевају од леукемије, тумора мозга и
лимфома и те три болести чине 50 одсто малигнитета који се јавља у
дечјем узрасту. Хуманитарни скуп коме су допринос дали и запослени
у компанији "Текијанка", у граду на Дунаву завршен је пуштањем више
од стотину залених балона за натписом "И ја се борим" и знаком НУР-
ДОР-а . М.Р.

К Л А Д О В Љ А Н И  П О Д Р Ж А Л И  
А К Ц И Ј У  " И  Ј А  С Е  Б О Р И М "

Обележен Светски дан деце оболеле од рака


