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ИЗАБРАНИ НОВИ ЧЛАНОВИ  ВЕЋА

БОР-Међу најзначајнијим одлукама које су се нашле на 24.седници Скуп-
штине општине Бор биле су избор нових чланова Општинског већа, предлог Ло-
калног акционог плана запошљавања општине Бор за 2017.годину, као и одлука о
спровођењу јавног конкурса за избор директора у Јавног комуналног предузећа „Во-
довод“ и „Топлана“.

Након што је на функцију у Општинском већу оставке поднело три члана
др Синиша Србуловић, Маја Бакоч и Александар Орловић, одборници су тајним
гласањем изабрали нове чланове и то Добрицу Ђурића, Слободана Кнежевића и
Данијела Алексића.

Одборника Дарка Драгијевића, који је на предходној седници подне
оставку пошто је изабран за директора ЈП „Зоолошки врт“ Бор, заменио је Милош
Шевић.

Након бурне расправе одборници су усвојили и одлуке о усвајању Почет-
ног ликвидационог биланса Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор- у
ликвидацији.

-Анализирајући тачку дневног реда која се односи на ликвидациони биланс
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ нисам видео ниједан пропуст нити
фалинку која би могла да се каже негативно на пословање БТЦ.Овде ништа није
спорно,овде је све чисто, можда неком пара очи што је све позитивно.Ово јавно
предузеће је позитивно функционисало и не видим уопште ниједан разлог да не-
коме нешто из овог материјала који смо добили није јасно.Ово је уједно и законска
обавеза усвајања биланса и нормално треба га као таквог и усвојити.Сви смо ми
овде на истом задатку како из редова опозиције, тако и из позиције да радимо на
уређењу и развоју локалне самоуправе,јавних предузећа и отварању нових-рекао
је Драган Жикић,шеф одборничке групе СПС-а.

Врло важна предлог који је прихваћен је и Локални акциони плана запош-
љавања, за чију је намену из општинског буџета издвојено око 13 милиона динара,
за подстицај самозапошљавању, спровођењу јавних радова, субвенције послодав-
цима за отварање нових радних места као и програми стручне праксе.

Одборници су већином гласова усвојили и Предлог решења о давању са-
гласности на програм коришћења буџетске помоћи- субвенција Јавног предузећа
„Боговина“, ЈП „Зоолошки врт“ Бор и Друштва са ограниченом одговорношћу „Биз-
нис инкубатор центар Бор“ за 2017.годину.                                                                   М.М.

КЊАЖЕВАЦ-Системску под-
ршку развоју пољопривредне про-
изводње до сада је искористило 1850
проиизвођача, речено је на седници
Општинског већа у Књажевцу, током
дискусије о раду Фонда за развој по-
љопривреде у 2016. години. 

Општина Књажевац је преко
Фонда субвенционисала сточарску
производњу, воћарство, пчеларство,
набавку механизације, подсетио је
Саша Петровић из Одељења за при-
вреду и друштвене делатности: ''Суб-
венционисано је 467 грла у гове-
дарству, подељено је 790 грла оваца
и коза, формирана је репродуктивна
фарма са 80 висококвалитетних ова-
ца расе Витенберг. У воћарству је по-
дељено 800 хиљада садница и омо-
гућено подизање хиљаду хектара
нових засада под воћем.''

Већници су констатовали да

је у претходном периоду урађен добар
посао, те да је количина средстава,
која се сваке године издваја за под-
ршку аграру већа него у свим општи-
нама у окружењу. Председник опш-
тине Милан Ђокић казао је да ће у
овој и наредној години мере подршке
ићи ка подстицању пољопривредника
да се овом производњом баве на еко-
номски исплативији начин: ''Мере, које
ћемо предузети у наредној години, су
мере које ће довести до тога да наши
људи почну да се на профитабилнији
начин баве производњом, да сиро-
вину претворе у готов производ''

На 24. седници Већа ус-
војени су информација о стању без-
бедности и извештај о раду Право-
бранилаштва, као и захтеви грађана
за надокнаду штете од од уједа паса
луталица.             

Љ.П.

П О Д С Т И Ц А Ј  П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И Ц И М А
Одржана седница Општинског већа

ПОСКУПЉЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ЧЕКАЊУ
МАЈДАНПЕК - Решење о давању сагласности на повећање цена ко-

муналних услуга у Мајданпеку, скинуто је без додатних објашњења са дневног
реда 45.те седнице Општинског већа одржане овог понедељка, иако се о томе
расправљало на претходној, недељу дана раније одржаној седници. Одлука о
поскупљењу воде и изношења смећа, тако је још једном одложена, а чланови
општинске владе прихватили су нацрте одређених програма који се финанси-
рају већ опредељеним буџетским средствима.

„Зелено светло“ Општинског већа добио је Програм коришћења сред-
става буџетског фонда за заштиту животне средине, „тежак“, 29,8 милиона ди-
нара која би требало утрошити на успостављање ефикаснијег система
управљања отпадом, уређење и развој јавних и других површина и објеката,
решавање проблема управљања отпадом на регионалном нивоу и израду
планске и пројектне документације за подручја под посебним режимом заштите
и предвиђена ЛЕАП-ом. Програм се за сагласност упућује ресорном мини-
старству, да би након тога могао да буде усвојен. Усвојен је и Нацрт Програма
мера за унапређење услова живота локалне заједнице, ослоњен на средства
накнаде за коришћење минералних сировина које би у овој години требало да
донесу приход од 134,7 милиона динара уз пренета средства од 35 милиона из
претходне године. Предлог програма мера подршке за спровођење пољопри-
вредне и политике руралног развоја, ће се пред одборницима СО Мајданпек
наћи, тек пошто стигне сагласност ресорног министарства, а слично прошлого-
дишњем подразумева инвестиције у израду и ревизију пројектне и планске до-
кументације, инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова
инфраструктуре мањег обима, затим подстицаје за спровођење одгајивачких
програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству укључујући сви-
њогојство, али и аквакултуру, односно, подршку рибарству.

Усвојене су и измене одлука о такси превозу и оснивачком акту Тури-
стичке организације, као и јавни конкурс за доделу средстава организацијама
цивилног друштва, али и извештај о раду Центра за социјални рад, као и одлука
о приступању Општине Мајданпек реализацији пројекта “Сигурна кућа – Ис-
точна Србија”.                                                                                                                 И.Ћ.
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КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац обавестила је грађане да могу из-
вршити увид у Јединствени бирачки списак –део за територију општине Кња-
жевац и траже упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на
начин и по поступку утврђеним законом а у вези предстојећиј избора за пред-
седника Републике Србије.

- Захтев за промену  у Јединственом бирачком списку може поднети
сваки грађанин ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или
је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице
локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак  или ако неки  од по-
датака  из бирачког списка није правилно уписан – наводи  се  између осталог
на сајту Општине Књажевац.

Увид у Јединствени бирачки списак  и промене могу се извршити
најкасније  до 17. марта 2017. године у 24,00 часова, када ће Јединствени би-
рачки списак бити закључен.                                                                          Д.К.

У В И Д  У  Б И Р А Ч К И  С П И С А К
Промене најкасније до 17. марта

КЊАЖЕВАЦ-У прошлој години општина Књажевац је на име од-
штета за уједе паса луталица, исплатила више од 10 милиона динара, што је
велико оптерећење за локални буџет. Посебан проблем представљају зло-
употребе у виду лажних пријава. 

Велики број захтева за одштету је нешто што оптерећује не само
књажевачку општину, већ и буџете свих локалних самоуправа у Србији, каже
председник општине Књажевац Милан Ђокић: ''Ми смо на путу да тај проблем
почнемо да решавамо формирањем привременог прихватилишта за псе лу-
талице у коме би имали адекватан смештај и исхрану, где би се стерилисали
и враћали на територију на којој су живели. Они којима је потребна здрав-
ствена заштита такође би били сагледани на начин на који је то потребно, а
одређени број паса би вероватно био премештен у трајне азиле. Морам да
кажем да постоји велики број злоупотреба од стране несавесних суграђана и
да се код великог процента захтева за одштету не ради о луталицама, него о
псима познатих власника. Уз изјаве сведока, који често дају лажне изјаве, до-
лазимо у овакве ситуације. Морам да упозорим суграђане да је то подлежно
одговорности оних који потписују изјаве као сведоци и оних који подносе такве
захтеве. Може да се деси да неко због 30.000 динара одштете ризикује да
буде процесуиран. У претходних 12 месеци на име одштете цифра прелази
10 милиона динара. Потпуно је поражавајући податак да нас одштета од уједа
паса луталица кошта више него Књажевачка гимназија.''

Љ.П.

З А  О Д Ш Т Е Т У  1 0  М И Л И О Н А  Д И Н А Р А
Оптерећење за локални буџет

НЕГОТИН – Гужве, редови, чекање и нова процедура по којој нотари
оверавају потписе обележили су почетак предизборне кампање у већини гра-
дова Србије. Изузетак није ни Неготин у којем су први акцију потписивања
подршке свом председничком кандидату, Александру Вучићу, започели на-
предњаци и њихови коалициони партнери.  Иако је квота за Неготин износила
300 потписа, тај број је током поподнева премашен, а свој потпис за Вучићеву
кандидатуру дало је преко 400 Неготинаца.

“Подршка је евидентна, велики број људи је дошао данас да да своју
подршку за будућег председника Републике Србије. Задовољни смо одзивом,
чак је и више људи дошло него што смо могли да примимо, тако да се овим
путем захваљујем грађанима. По мени је, ово једна снага  која ће сигурно да
тријумфује на предстојећим председничким изборима“, каже Владимир Ве-
личковић, повереник Српске напредне странке у Неготину, иначе нови пред-
седник Општине.

Гужве су биле карактеристичке и за прикупљање потписа подршке
кандидатури Саше Јанковића који су прикупили скоро 200 потписа, дупло
више него што је износила квота за Неготин. 

-Излазност је одлична, чак и неочекивана за нас да су људи толико
жељни неких промена и слободе и у нашем граду и у читавој земљи. Од јутрос
од 9 сати људи нон-стоп долазе и стрпљиво чекају на ред, пошто имамо једног
нотара и то иде мало спорије, али нема никаквих проблема и оно што је добро
то је та једна позитивна атмосфера која прати прикупљање потписа за Сашу
Јанковића. Добро је што људи реагују на ту грађанску опцију, политика и стра-
начке активности су негде по страни. Идеја је да се само ослободимо ове
аутократске власти, барем мало да се то некако доведе у ред, да постанемо
држава, а не дружина - кажу у Општинском одбору Демократске странке у Не-
готину.

И у Општинском одбору Српског покрета Двери у Неготину задо-
вољни су одзивом својих чланова и симпатизера. 

-Српски покрет Двери има један од најбољих могућих породичних
програма где планирамо издвајања за породицу у висини од пет посто бруто
дохотка, а да би се све то могло реализовати потребан је читав низ реформи,
додатно опорезивање страних банака, испитивање порекла имовине свих по-
литичара и свих тајкуна и многи друге ствари. Залажемо се и за забрану ГМО,
који су уплив других држава и великих сила у нашу економију и пољопри-
вреду, залажемо се за малог пољопривредника и мале породичне фирме-
каже Иван Миловановић, председник ОО Двери у Неготину.

Српска радикална странка прикупила је у свим градовима Борског
округа потребну квоту потписа подршке др Војиславу Шешељу, за предстојеће
председничке изборе, 2.априла. 

-Задовољан сам одзивом наших чланова и симпатизера, не само у
Неготину, него и у читавом овом региону. За пар сати, на колико нам дају бе-
лежнике на коришћење у странци, успели смо да прикупимо и премашимо по-
требну квоту потписа. И да је било потребно и дупло потписа, ми бисмо и то
прикупили - каже Зоран Чичковић, координатор СРС Борског округа.

С.М.Ј.

П О Т П И С И М А  П О Д Р Ж А Л И  К А Н Д И Д А Т Е
У сусрет председничким изборима почело прикупљање потписа 

подршке у општини Неготин

Саопштење  за  јавност
И З Б О Р  О Д Б О Р Н И К А  

ЗАЈЕЧАР - Градска изборна комисија града
Зајечара, на својој 2. седници одржаној дана  02. марта 2017. године
у 09,00, часова, прогласила је Изборну листу број 1 АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, коју је поднела   „Коалиција:Алек-
сандар Вучић-Брже, јаче, боље“, за избор одборника Скупштине
града Зајечара, на изборима расписаним за 23. април 2017. године.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Славка Стојановић,с.р.
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КЛАДОВО - После оби-
ласка производних хала у којима
запослени у компанији Термовент
комерц израдују опрему за позна-
тог купца  широм ЕУ , на локал-
ном и на тржишту Русије,  пре-
дседник привредне коморе Срби-
је Марко Чадеж разговарао је са
менаџментом компаније, пред-
ставницима локалне самоуправе
и локалним привредницима. За
две деценије постојања Термо-
вент комерц је постао поуздан
партнер купцима широм света,
јер је квалитетом и поштовањем
рокова у оштрој конкуренцији за-
добио поверење пробирљиве
клијентеле.

-Не постоје пословни фо-
руми и међународни скупови на
којима не истичемо успешан при-
мер пословања компаније Термо-
вент, о чему сведоче и нови
договорени послови и уговори у
протеклих неколико дана, за
тржишта Русије и Европске уније.
Купци препознају квалитет ове
конкурентне компаније и лако
склапају нове пословне аранж-
мане-рекао је Чадеж.

Председник ПКС подсећа
да је Термовент кредибилан  пар-
тнер водећих европских фарма-
цеутских компанија и да је  међу
најбољим примерима успешног
пословања српске привреде.

Марко Чадеж је подсетио
да  је улога ПКС да подржи ус-
пешне домаће компаније у осва-
јању нових тржишта  кроз повези-
вање са великим међународним
системима .

- Привредна комора Ср-
бије, посвећена је помоћи успеш-
ним, конкурентним домаћим ко-
мпанијама при освајању нових

тржишта, као и врло конкретној
подршци представништава ПКС
када су у питању администра-
тивне процедуре и упознавање са
међународним стандардима-до-
дао је Чадеж.

Компанија Термовент  ко-
мерц, предузеће специјализовано
за производњу и пројектовање
такозваних чистих соба у фарма-

цеутској индустрији  освојила је
нову технологију у тој области.

- Реч је о једном потпуно
новом производу, проширен је
производни програм са модулар-
ним системом панела за израду
чистих соба, за који очекујемо
добар пласман и позиционирање
на тржишту ЕУ, Русије и других
земаља-, појаснио је   Душан Пе-
ровић,  генерални директор ком-
паније и истакао подршку  Привр-
едне коморе Србије, посебно у
наступу на сајамским манифеста-
цијама у свету и освајању нових
тржишта.

-Општина Кладово потен-
цијалним инвеститорима у инду-
стријској зони "Давидовац" нуди
најповољније услове за отва-
рање производних капацитета.
Наш циљ је да се смањи стопа
незапослености, поручио је Ради-
сав Чучулановић, председник оп-
штине Кладово.

Компанија Термовен ко-
мерц лидер је у производњи  про-
цесних система и клима-вентила-
ционих уређаја у Србији. Запош-
љава 146 радника , генерални
директор Душан Перовић иза-
бран је за менаџера  године и
2016.  представљао је Србију у
Монте Карлу на избору за Свет-
ског предузетника године.

М.Р.

ЧАДЕЖ : КУПЦИ ПРЕПОЗНАЈУ КВАЛИТЕТ
Председник ПКС посетио  компанију Термовент комерц
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Стручни тим Одсека за про-
моцију здравља ЗЗЈЗ ,,Тимок“ у са-
радњи са Црвеним крстом Зајечар
организовао је контролу здравља пен-
зионера (мерење крвног притиска, од-
редјивање концентрације шећера у
крви) у просторијама Црвеног крста.
Тим поводом пензионери су добили
неопходне информације како побољ-
шати здравље свога срца. Подељен је
здравствено едукативни материјал.
Акцију су пратиле екипе локалних
мас-медија (ТВ Фира, ТВ Исток-
Салаш, Зајечар Online и ТВ Т1).

У оквиру акције дати су  са-
вети о превенцији кардиоваскуларних
обољења и важности редовне конт-
роле здравља.
Шта је високи крвни притисак- ХИ-

ПЕРТЕНЗИЈА?
Под хипертензијом се најче-

шће сматрају вредности систолног
крвног притиска >140mmHg и дија-
столног крвног притиска >90mmHg.

Крвни притисак се мери у се-
дећем положају, а рука на којој се
мери крвни притисак треба да буде
ослоњена на чврсту подлогу у нивоу
срца. Пре мерења крвног притиска,
особа треба да седи опуштено бар 5
минута.

Шта утиче на појаву високог
крвног притиска?

Различити фактори ризика су
повезани са настанком хипертензије
непознатог узрока:

-присуство хипертензије код
једног или оба родитеља директно је
повезано са појавом хипертензије;

-учестала или стална нервна
напетост;

-прекомеран унос соли и
масти у исхрани;

-прекомерно конзумирање
алкохолних пића;
- гојазност;

-недовољна физичка актив-
ност.

Симптоми и знаци хипертензије
Велики број особа не зна да

болује од хипертензије, јер симптоми

и знаци овог обољења дуго могу да
изостану или да буду благо изражени.
Чести почетни симптоми су главо-
боља у потиљачном пределу, осећај
тежине у глави, вртоглавица, несве-
стица, топлина у лицу, крварење из
носа, зујање у ушима, лупање срца,
несаница и др.

У даљој фази болести могу
се испољити пролазни поремећаји
вида, недостатак ваздуха при напору
или мировању и друге тегобе које су
последица оштећења срца, мозга или
бубрега.

Како да контролишете ваш
крвни притисак у неколико корака:

Пазите шта једете
Једите разноврсно, пове-

ћајте унос воћа и поврћа: процес
старења и промене у начину живота
утиче на врсту хране које се користи у
исхрани. Усамљеност, досада, депре-
сија и брига о будућности могу дове-
сти до занемаравања правилне
исхране, прескакања оброка и лоших
навика у исхрани уопште.

Избегавајте унос хране бо-
гате засићеним мастима, транс ма-
стима и солима, која повећава ризик
од настанка срчаног или можданог
удара: Наиме, превише масти води до
запушења артерија док много соли у

исхрани доводи до повишеног крвног
притиска.

Контролишите своју те-
лесну тежину: са старењем тело са-
горева мање калорија. Прекомерна
телесна тежина представља напор за
рад срца и повећава ризик за наста-
нак болести срца, повишеног крвног
притиска, шећерне болести и високог
холестерола.

Редовно вежбање и умерен
унос хране богате хранљивим мате-
ријама може да помогне у одржавању
пожељне телесне тежине.

Редовно контролишите крвни 
притисак

Вредности крвног притиска,
холестерола и других показатеља по-
казују тенденцију пораста са годинама
старости.

Посетите вашег изабраног
лекара, који ће вам измерити крвни
притисак, телесну тежину, обим струка
и дати упут за лабораторију да изва-
дите крв и одредите ниво шећера и
холестерола у крви. Лекар ће вам
дати савет или терапију уколико је по-
требно.

Обратите се свом лекару ако
треба да се уради педално-бра-
хијални индекс тест. Овим тестом се
процењује пулс у крвним судовима

ногу који може да помогне у дијагнози
обољења периферних артерија и он
је део редовног прегледа код старијих
одраслих особа.

Будите физички активни
Никад није касно да се почне

са вежбањем! Постепено повећавајте
учесталост и интензитет физичке ак-
тивности. Међутим, неопходно је да
поразговарате са вашим лекаром пре
почетка вежбања, како би врсту, ин-
тензитет и трајање физичке активно-
сти прилагодили вашем здравственом
стању.

Код особа старости 65 и
више година, физичка активност обу-
хвата све активности од спорта и веж-
бања до ходања, плеса,
баштованства и кућних послова. Ако
не можете да урадите препоручене
вежбе, због здравственог стања, поку-
шајте да будете онолико физички ак-
тивни колико вам ваше здравље
дозвољава.

Ако сте неактивни или имате
обољење које додатно ограничава
вашу физичку активност, имаћете ко-
рист за ваше здравље и ако из кате-
горије „без активности“ пређете у
категорију „активности мањег сте-
пена”. Ако не можете да примените
препоруке за физичку активност, те-
жите да повећате трајање, интензитет
и учесталост активности које упраж-
њавате.

Реците НЕ дувану и избегните 
пасивно пушење

Забраните пушење код куће
и избегавајте пасивно пушење.

Са престанком пушења у
року од две године смањује се ризик
за настанак исхемијских болести
срца. Ако вам је тешко да престанете
са пушењем, потражите савет од свог
лекара или стручног лица.
Деца уче на примерима старијих:
личним примером их треба учити

понашању за здраво срце.
Ана Точевић

Марина Војновић
Одсек за промоцију здравља

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ “ТИМОК,, ЗАЈЕЧАР
ОДСЕК ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА У АКЦИЈИ „ЗА

ЗДРАВО СРЦЕ“2017.ГОД

КЊАЖЕВАЦ - Власник ком-
паније ТЕТ инжењеринг из града Баја
у јужној Мађарској Тамаш Вег, бора-
вио је у Књажевцу, где му је руковод-
ство општине организовало сусрет са
књажевачким привредницима из ме-
талског комплекса. Тема разговора
били су могући облици сарадње, који
ће, како се чуло, бити конкретизовани
наредних месеци. 

У општини Књажевац почет-
ком марта разговарало се о могућно-
стима сарадње књажевачких привре-
дника из металског комплекса и ма-
ђарске компаније ТЕТ, која се више од
две деценије бави металургијом и об-
радом металних делова. Задовољан
пријемом у локалној самоуправи
власник компаније Тамаш Вег казао је
да први контакт охрабрује: ''Моја
фирма се 25 година бави металур-
гијом и обрадом металних делова.
Све ово је веома је добро организо-

вано. Као што сте видели, људи су
били заинтересовани, а заинтересо-
вани смо и ми за будућу сарадњу.
Вратићемо се''.

Интензирвирање привредне
сарадње Мађарске и Србије почело је
крајем новембра након сусрета пре-
мијера две државе, подсетио је пред-
седник СО Књажевац Миодраг
Ивковић: ''У Нишу је 21. новембра
одржана заједничка седница влада
Србије и Мађарске. Након тога одр-
жан је Привредни форум са преко 100
привредника са мађарске и исто то-
лико са српске стране. Након два ме-
сеца успели смо да привредника из
Баје у Мађарској, господина Тамаша,
доведемо у нашу општину.''

Због унапред преузетих оба-
веза, мађарски гост није био у при-
лици да обиђе неко од књажевачких
предузећа, која већ послују на
тржишту Европске унује, али је обе-

ћао да ће то учинити већ током своје
следеће посете. У међувремену, кон-

такти ће се наставити електронском
поштом.                                            Љ.П.

С А Р А Д Њ А  С А  М А Ђ А Р С К О М  
Сусрет књажевачких и мађарских привредника
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МАЈДАНПЕК - Календарску 2016.годину у Центру за социјални
рад у Мајданпеку који постоји више од четири деценије и функционише
кроз рад осморо запослених и значајну подршку локалне самоуправе и
издвајања из републичког буџета, обележиле су значајне активности у
бројним областима из делокруга рада ове установе, али и подизање
стандарда и квалитета рада. Кроз пројекте и редовну активност не-
опходну помоћ пружили су свима којима је била неопходна, али и кон-
статовали да је број корисника њихових услуга све већи.

Кроз јавни рад „помоћ помагачима“ на четири месеца упослили
су четири инвалидна лица, уз подршку локалне самоуправе реализо-
вали пројекат „Кућа наде за треће доба“ и тако ојачали геронто службу
која функционише на задовољство старих, инвалидних и хронично бо-
лесних лица, односно 78 крајњих корисника. Посебно обележје раду у
прошлој години дала је добро прихваћена радна активација захва-
љујући којој су посредством јавних предузећа у Мајданпеку и Доњем
Милановцу могли да буду одрађени послови на уређењу, али и у Ми-
рочу, Мосни, Бољетину, Рудној глави и Црнајки. План индивидуалне ак-
тивације добило је 140 лица, скоро дупло више него у претходној години.

Како општина Мајданпек из године у годину има све неповољ-
нију статистичку слику у којој уз негативан прираштај, рођено је 120
деце, а умрло 233 лица, доминира и чињеница да је број незапослених
и даље већи од 2.000, а становништво све старије, па су потребе за по-
моћи све веће. 

„Евидентно је да се број корисника новчане социјалне помоћи у
делу одрасле радно способне популације повећао, а они спадају у теже
запошљиву популацију“,- наглашава Весна Тричковић, директор мајдан-
печког Центра за социјални рад: - Повећање броја незапослених лица
због стечајних поступака, биће додатно оптерећење за установу, па би
и средства за област социјалне заштите требало повећати на име под-
ршке тим породицама и превазилажењу стања социјалне угрожености.“ 

Центру за социјални рад је поднето 2555 захтева, а евиденти-
рано је безмало 2,5 хиљаде корисника. Од 1470 захтева за доделу јед-
нократне помоћи, најчешће захтеване за трошкове исхране, лечења,
плаћања струје и превоза, 1.424 је позитивно решено и за те намене
утрошено скоро 5,4 милиона динара. Новчану социјалну помоћ оства-
рило је 524 лица, 12 деце је у хранитељским породицама, а 27 обу-
хваћено старатељском заштитом. Забележно је и шест предмета
продуженог родитељског права, а чак 470 остварило је право на новчану
социјалну помоћ. Пуно посла било је у области заштите од насиља у
породици, а вршњачко насиље регистровано је у четири случаја. Када

је реч о малолетницима са проблемима у понашању током прошле го-
дине било је 25 нових пријава.

У Центру за социјални рад у Мајданпеку, посебно су поносни на
чињеницу да у прошлој години није било ни једне представке на рад за-
послених, а наглашавају да им је кадровско јачање и подмлађивање
саме службе неопходно.                                                                                И.Ћ.

Р А Д  Б Е З  З А М Е Р К Е

НЕГОТИН - Организација за
храну и пољопривреду Уједињених
нација (FAO) у сарадњи са Пољопри-
вредном саветодавном стручном
службом Неготин (ПССС) и локалном
самоуправом, организовала је у Него-
тину за овдашње пољопривреднике,
који су у поплавама 2014. претрпели
велику штету,  семинар о управљању
газдинством у условима климатских
промена. О томе како да доносе од-
луке, управљају променама, плани-
рају производњу на семинару је
говорио др Драган Терзић, FAO кон-
султант за ратарство. Саветодавац
Драган Радосављевић из Пољопри-
вредне саветодавне стручне службе
Неготин говорио је пољопривредни-
цима о  књиговодству и рачуноводству
на газдинству.

-Постоје одређени обрасци
које би требало попуњавати, као нпр.
план прскања воћа или ратарских кул-
тура, што је у неку руку и законска
обавеза произвођача, да би водили
рачуна о томе да се на време прска,
да се испоштује та каренца деловања
препарата и да на крају крајева та
храна буде здрава. Такође то је и
један вид годишњег прегледа колико
смо утрошили средстава и на крају
крајева колика је наша добит- каже
Драган Радосављевић, саветодавац
за сточарство у ПССС.

О сарадњи ове службе са

крајинским произвођачима говорио је
и Дејан Стефановић, саветодавац за
воћарство и ратарство у ПССС, док је
Љиљана Исић из ФАО организације
истакла је да је циљ оваквих едука-
ција да се произвођачима приближи
појам климатских промена и потребу
да они своју производњу прилагоде
климатских променама како би по-
стигли што боље резултате. 

-Сведоци смо честих инфор-
мација у медијима о враћању по-

шиљки свежег воћа из иностранства
због остатака пестицида, повлачењу
појединих артикала из продавница из
истог разлога. Све то нам указује да
произвођачи не посвећују довољну
пажњу правилној употреби пестицида
на својим газдинствима. Из тог раз-
лога Министарство пољопривреде и
заштите животне средине планира
одржавање курсева на којима ће по-
љопривредници бити обучавани од
стране овлашћених лица за правилну

употребу пестицида. Идеја је да само
произвођачи који су успешно прошли
курс, за шта ће добити потврду одно-
сно сертификат, моћи да купују пести-
циде и примењују их на својим
газдинствима - каже Ненад Илић, са-
ветодавац за заштиту биља у ПССС
који је пољопривредницима говорио о
томе како да правилно употребљавају
пестициде.

Једна од тема овог семинара
била је и потреба удруживања, управо
кроз оснивање  задруга које пољопри-
вредницима пружа велике могућно-
сти.

-Задруга је будућност аграра,
јер само заједничким наступом на
тржишту пољопривредници могу да у
овом послу имају перспективу. Инте-
ресовање је велико када говоримо о
оснивању задруга, проблем настаје
када почну да размишљају о томе ко
ће управљати. Задруге за разлику од
газдинстава имају могућност да конку-
ришу код ИПА фондова за већа сред-
ства, могу да конкуришу за машине и
опрему, за чију су куповину иначе по-
требна озбиљнија средства. Наша је
препорука, међутим, да се организују
по сродним гранама, јер специјализо-
ване задруге имају велике могућности
да опстану на тржишту- истиче Зо-
рица Петканић, саветодавац у ПССС
Неготин.

С.М.Ј.

С Е М И Н А Р  З А  П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И К Е
Одржано предавање о управљању газдинствима и климатским променама

Пуно посла за запослене у Центру за социјални рад 

Завршен циклус едукација за пољопривреднике из програма ЕУ и ФАО

О Б У К Е  З А  П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И К Е
БОЉЕВАЦ - Осим пољопривредних пакета за произвођаче који

су претрпели штету од елементарних непогода на подручју општине, кроз
Програм подршке ЕУ и Светске организације за храну ФАО, током зимских
месеци су реализоване и обуке за пољопривреднике из различитих обла-
сти производње. У фокусу предавања су биле све израженије климатске
промене и њихов утицај на ратарску, воћарску и сточарску производњу.
Сарадња локалне самоуправе и представника ФАО организације, до сада
је резултирала укупном помоћи од 160 хиљада евра, а више од осам сто-
тина произвођача је добило репро материјал за сетву, саднице воћа, ми-
нерално ђубриво, концентровану сточну храну. Други круг расподеле
помоћи биће реализован током марта и априла, а пољопривредницима
ће бити подељен семенски кукуруз, луцерка ,минерално ђубриво и кон-
центрати.

Текст и фото: www.boljevac.org.rs
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КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац пружиће могућност
осмацима и матурантима средњих школа да похађају бес-
платну припремну наставу за упис на факултете и полагање
мале матуре за уписе у средње школе. У току је анкетирање, а
припремна настава требало би у Регионалном центру за
стручно усавршавање да почне 11. марта. Циљ је да се мла-
дима помогне да се што боље припреме за наставак школо-
вања, а родитељима да се ослободе високих трошкова које
имају за финансирање припрема своје деце.

Извор: www.knjazevac.rs

Б Е С П Л А Т Н А  П Р И П Р Е М Н А  Н А С Т А В А  
За осмаке и матуранте

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је уговоре
о стипендирању са 38 студената и четворо ученика средњих
школа. ''На овај начин општина показује да брине о ономе што
је најважније – младима и знању. Драго нам је што имамо пуно
талентоване деце и наставићемо да стварамо услове да се они
након школовања врате у Књажевац. Њихово знање и енергија
су оно што је потребно нашем граду,'' казао је том приликом
Бранисав Јосифовић, шеф Кабинета председника општине.
Стипендије за октобар, новембар, децембар и јануар биће ис-
плаћене до краја недеље, након чега ће и студенти и средњо-
школци на њих моћи да рачунају редовно, сваког месеца.

Извор: www.knjazevac.rs

С Т И П Е Н Д И Ј Е  З А  У Ч Е Н И К Е  И  С Т У Д Е Н Т Е
Потписани уговори

БОЉЕВАЦ - За општине и градове са највећим бројем
учесника у наградној игри НАЛЕД ће у сарадњи са компанијом
Телеком, за 12 најактивнијих локалних заједница, обезбедити
wi-fi zone sa besplatnim internetom u centru grada. Такође, са Вла-
дом Србије за пет првопласираних, предвиђен је фонд за ло-
кална улагања од по 20 хиљада евра. Учешћем у наградној
игри, боримо се против сиве економије и унапређујемо живот
наших грађана.

Текст : www.boljevac.org.rs

„ У З М И  Р А Ч У Н  И  П О Б Е Д И “
Бољевац у наградној игри 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БОР“
БРОЈ: 130-06
У Бору, 3.3.2017.год.

На основу чл. 29. Статута Центра за социјални
рад „Бор“ у Бору и Одлуке Управног одбора Центра за
социјални рад „Бор“ у Бору бр. 127-06 од 3.3.2017.год.
расписујем:

Л И Ц И Т А Ц И Ј У

Центр за социјални рад „Бор“ у Бору вршиће дана
15.3.2017.год. у просторијама Центра за социјални рад
„Бор“ у Бору, Војске Југославије 11, са почетком у 10 ча-
сова продају путем јавног надмета путничког возила
марке „Застава 101“, регистарске ознаке БО-007-ĆĆ, бр.
мотора 128А0641578861, бр. шасије
VX1128A0001098621, година производње 2004, по по-
четној цени од 15.000,00 динара.

Заинтересована лица могу извршити разгледање
возила дана 14.3.2017.год. у времену од 9 до 11 часова
у гаражи Центра за социјални рад у Бору, ул. Војске Југо-
славије 11.

Право учешћа на јавном надметању имају правна
лица, са доказом о упису у регистар привредних
субјеката, као и пунолетни, пословно способни грађани,
који са собом треба да имају важећу личну карту.
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БОР - Драгана Митровић из Бора једина је жена часовничар у источној
Србији. Пуне три деценије са задовољством поправља сатове а поверење својих
муштерија стекла је  стрпљењем, љубазношћу и испред свега добро одрађеним
послом.

Први пут се са поправком сатова сусрела у својој 15 години.
-Родом сам из Сремске Митровице где сам код пријатеља мојих роди-

теља који имају часовничарску радњу често одлазила. Интересовало ме да видим
шта они то раде. Тада сам и дошла кући и рекла мајци да желим да будем часов-
ничар.  Упоредо са школом, завршила сам и сајџијски занат – прича Драгана. 

Већ 30 година са задовољством поправља сатове. Каже да је овај посао
у потпуности испуњава.

-Дешавало се да дођу муштерије и остану потпуно збуњени када мене
угледају. Тако је било и са једном породицом из Немачке. Дошли су у моју  радњу,
рекли да им треба поправка сата а онда сели и чекали. Када сам им рекла да ми
дају сат да га погледам, они су збуњено прокоментарсиали “па чекамо мајстора.
Зар ви то радите, хоћете ли умети да поравите сат”. Када сам завршила посао,
били су презадовољни и ево  не прође ниједна година да када бораве у Србији,
не дођу да ме обиђу, донесу поклон или неки нови сат на поправку – прича Мит-
ровићева.

Она наглашава да муштерије често желе да присуствују поправци сата,

што им она и дозвољава. 
- Једна муштерија је донела сат и тражио је да се замени стакло. Пред-

ложила сам да га и очистим. Док сам га поправљала, човек ми је казао да је сат
платио више од 1000 евра. Ја сам му тада саопштила, добро познавајући сатове
да је реч о копији. У том тренутку човек је пребледео и само су му кренуле сузе
низ лице. Уплашила сам се да му се нешто не догоди. Када се мало прибрао,
казао је “да нисам присуствовао поравци, мислио бих да сте ми заменили сат”.  -
додаје наша саговорница. 

Свој занат поистовећује са медицином. Како каже наша саговорница, по-
требна је мирна рука и стрпљење.

-Имам обичај да за сат који уопште не функционише кажем да је мртав.
Када успем да га поправим, за мене је то нешто надрагоценије.  Као и у медицини
када се човек опорави после операције – додаје наша саговорница.

Понекад на једној поправци проведе четири сата, а некад и дуже.
- Многе муштерије доносе старе сатове који за њих имају сентименталну

вредност.  Са пуно туге на лицу ми често кажу “рекли су ми да сат не може да се
поправи. Он није скуп али то ми је најдража успомена”. Када успем да га поправим
и видим ту неизмерну срећу на њиховом лицу, онда сам и ја задовољна – истиче
Драгана.

Драгана непрестано прати нове технологије и брендове јер жели да буде
што успешнија у свом послу. Људи углавном траже: мењање каиша, стакла, ба-
терије, чишћење сата.

-Муштерија и даље има али је сајџија све мање. Када сам се доселила
у Бор од четири часовничарских радњи остала је само моја. Пре 20 година у
Зајечару је било 10 часовничара, данас раде само моје две радње. Иста је си-
туација и у Сремској Митровици, од некадашњих 15 радњи раде само три часов-
ничара. Време ће се мерити док је века и занат неће изумрети али све је мање
младих кадрова – закључује Драгана.                                                                   Д.К.

Т Р И  Д Е Ц Е Н И Ј Е  П О П Р А В Љ А  С А Т О В Е
Чува сајџијски занат од заборава

НЕГОТИН - У сусрет тради-
ционалној манифестацији изворног
народног стваралаштва „Сусрети
села“, У просторијама Дома културе
„Стеван Мокрањац“ у Неготину, одр-
жан je састанак коме су присуство-
вали организатори, покровитељи
манифестације и представници пр-
ијављених месних заједница и кул-
турно-уметничких друштава заинтере-
сованих за учешће на 44. Сусретима
села.

Присутне је на почетку, у име
организатора манифестације, Дома
културе, поздравила Рената Ђурђ-
евић Станковић. Покровитељ мани-
фестације и ове године је Општина
Неготин, а присутнима се испред ло-
калне самоуправе обратио Бобан
Стингић, заменик председника Оп-
штине Неготин.

„Ви сте прави чувари тради-
ције и обичаја на овим просторима.
Сусрети села су управо прилика да се
окупите, дружите и покажете све оно
штосматрате да је најбоље у вашем
селу. Ми смо ту да вас подржимо и по-
желимо успешан почетак и добре про-
граме. Ове године издвојили смо
маловише средстава после дужи низ
година, по седамдесет хиљада ди-
нара за сваку месну заједницу чије
културно уметничко друштво уче-
ствује, све у циљу добрих и успешних
Сусрета села. Свима желим успешно
такмичење и лепо дружење.“ – иста-
као је Стингић.    

За учешће у 44. смотри из-

ворног народног стваралаштва „Су-
срети села 2017. године”, пријавило
се, као и прошле године 13 месних
заједница - Јабуковац, Тамнич, Си-
коле, Шаркамен, Буковче, Штубик,
Мокрање, Кобишница, Чубра, Видро-
вац, Карбулово, Речка и Јасеница.

Овогодишња манифестација биће
отворена 25. марта у Видровцу, када
ће прошлогодишњи победник КУД
„Видра“ угостити културно уметничко
друштво „Димитрије Беливакић” из Бу-
ковча, а последњи сусрет биће одр-
жан 5. маја у  Тамничу где ће чланови
културно уметничког друштва „Жи-
војин Тодоровић“ дочекати госте из
Мокрања.

Пропозиције такмичења
остале су исте, а Општина Неготин,
као покровитељ манифестације обез-
бедиће ове године по 70 000 динара
за свако културно уметничко друштво,
за припрему и организацију, док ће
Дом културе обезбедити превоз учес-
ника и озвучење.   

Завршна смотра биће одр-
жана у мају, у оквиру Мајских свечано-
сти поводом Дана општине Неготин,
када ће ће се у ревијалном програму
представити најбоље тачке и бити
проглашен победник 44. по реду ма-
нифестације „Сусрети села“.

Редослед наступа учесника
43. Сусрета села општине Неготин

П   Р   В   И      К   Р   У   Г
25.03.2017. субота                 

ВИДРОВАЦ  – БУКОВЧЕ         

26.03.2017. недеља              
КОБИШНИЦА - ЈАБУКОВАЦ 

31.03.2017. петак                   
ШАРКАМЕН - ШТУБИК         

07.04.2017. петак                   
КАРБУЛОВО - СИКОЛЕ         

08.04.2017. субота                 
ЈАСЕНИЦА - ТАМНИЧ           

09.04.2017. недеља               
МОКРАЊЕ – ЧУБРА  

Д   Р   У   Г   И     К   Р   У   Г
21.04.2017. петак                   

ЈАБУКОВАЦ  - РЕЧКА (први круг)     
22.04.2017. субота                 

СИКОЛЕ – ВИДРОВАЦ          

23.04.2017. недеља               
БУКОВЧЕ - ШАРКАМЕН

28.04.2017. петак                   
ШТУБИК - КАРБУЛОВО        

29.04.2017. субота                 
ЧУБРА – КОБИШНИЦА

30.04.2017. недеља               
РЕЧКА - ЈАСЕНИЦА

05.05.2017. петак                   
ТАМНИЧ – МОКРАЊЕ   

Текст и фото: www.negotin.rs
http://www.negotin.rs/vest-vidrovac-do-
cekuje-bukovce-na-otvaranju-44.-sus-
reta-sela-3595.htm

С У С Р Е Т И  С Е Л А
Видровац дочекује Буковче на отварању 44. манифестације

НЕОПХОДНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ
У породици Митровић, Драганин супруг Маринко (52) такође ради

као часовничар. Традицију настављају и деца: син Милош (30) који по-
правља сатове  а занат уче и ћерка Маријана (26) и најмлађи Бранко (15).

- Од овог посла може пристојно да се заради. Ми покушавамо да
своје знање пренесемо на децу како би наставили овај посао. Држава би
требала да се више укључи око стварне помоћи малим породичним пред-
узећима. Стално слушам о субвенцијама за мала предузећа, међутим ни-
када нисам дошла до тога. А желели би да проширимо делатност и децу
озбиљније укључимо у посао, међутим за све то су потребне инвестиције
– каже Митровићева.


