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КЊАЖЕВАЦ - Чланови
Општинског већа у Књажевцу
усвојили су предлог одлуке о
изменама и допунама про-
грама уређења грађевинског
земљишта. На седници је
објашњено да је то уследило
због пројеката на којима ради
општина Књажевац а суфинан-
сирају их министарства.

-Један од пројеката се
односи на комунално опре-
мање земљишта на Јабучком
равништу и ту су средства из
буџета републике 40 милиона
динара која је одобрило Мини-
старство туризма на основу тог
пројекта са којим је општина
конкурисала са циљем да се
брже привуку потенцијални ин-
веститори. Други пројекат, за
који је потписан уговор са Ми-
нистарством енергетике  је  за-
мена столарије на згради
гимназије и изолација на та-

ванском простору те школе као
и модернизација котларнице.
Вредност тог пројекта је 12,5
милиона динара  од чега је
учешће Општине 4,6 милиона
динара. Код пројекта код  Ми-

нистарства привреде реч је о
изради техничке документа-
ције која се односи на гене-
рални пројекат и претходну
студију за изградњу саобра-
ћајнице Јабучко равниште –

Мирковци.  Обезбеђена су и
средства за ескпропријацију,
решавање имовинских односа
на делу пута изнад Црног врха,
где се налази ''кућа насред
пута'', како би Путеви Србије
изместили саобраћајницу –
рекао је Младен Радосавље-
вић, директор Јавног пред-
узећа за развој, урбанизам и
изградњу.

Већници су усвојили и
измене одлуке о буџету за
2017. годину, као и  извештаје
о раду у протеклој години Јав-
ног комуналног предузећа
''Стандард'' и Туристичке орга-
низације. 

Веће је разматрало и
програм унапређења саобра-
ћаја на територији општине,
као и о образовању радне
групе за израду локалног ак-
ционог плана за борбу против
корупције.                            Д.К.

Н О В И  П РО Ј Е К Т И  З А  К Њ А Ж Е ВА Ц
Одржана седница Општинског већа

НЕГОТИН - Поводом Дана општине Неготин, 12.маја, општинска Ко-
мисија за избор, именовања, награде и признања расписала је јавни позив за
подношење пријава за доделу “Мајске награде”, “Повеље” и звања “Почасног
грађанина општине Неготин”. 

Како се наводи у јавном позиву предлоге са образложењем за доделу
награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим организа-
цијама, за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Него-
тин и другим областима, за 2016. годину,
могу поднети сва физичка и правна лица.

Образложени предлози, са одговарајућим прилозима, у фотокопији,
за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Коми-
сији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин.
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

“Мајска награда” се, иначе, додељује појединцима и организацијама
за допринос у развоју општине остварених у привреди, науци, уметности и дру-
гим областима. “Повеља” је намењена овдашњим ученицима и студентима за
постигнуте резултате на такмичењима у земљи и иностранству, док се звање
“почасног грађанина” додељује за достигнућа и дела која представљају изузе-
тан допринос развоју општине Неготин, изградње хуманих односа међу људима
и развоју сарадње у бројним областима живота и рада. 

Рок за слање предлога Комисији је 30.април.
С.М.Ј.

МАЈСКЕ НАГРАДЕ

Расписан конкурс за награде и признања

БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац је добитник похвале
за допринос развоју свих облика приступачности на својој
територији у 2016. години.

Признање је додељено од стране Заштитника гра-
ђана, који је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање
и смањење сиромаштва Владе Републике Србије,  распи-
сао Јавни позив за доделу награда општинама и градо-
вима, који су допринели унапређењу свих облика
приступачности јавних објеката и служби особама са инва-
лидитетом, тешкоћама у кретању и комуникацији. На јавни
позив  се пријавило 12 општина и 10 градова, а признања
су уручена 21. априла у Београду.

Текст и фото:  www.boljevac.org.rs

ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ 

ПОХВАЛА ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ

Признање је додељено од стране Заштитника грађана
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МАЈДАНПЕК.- Пољопривредницима са територије оп-
штине Мајданпек који су у елементарним непогодама 2014. го-
дине претрпели штету на усевима и опреми, испоручена је
сточна храна из донације Европске Уније у оквиру програма по-
моћи поплављеним подручјима у Србији. Менаџер пројеката Де-
легације ЕУ у Србији, Карл Хајнц Вогел, посетио је општину
Мајданпек 21. априла 2017. године и са челницима општине
Мајданпек, присуствовао овој испоруци, за 73 корисника. Укупно
205 домаћинстава која до сада нису добила помоћ из средстава
ЕУ, добило је 65 тона концентрата - по 320 кг концентрата за ис-
храну крава, свиња или кока носиља. Ова испорука је означила
и завршетак програма помоћи Европске уније поплављеним под-
ручјима. У општини Мајданпек су 494 пољопривредника добила
од ЕУ шест тона семена и 67 тона ђубрива, 10.500 садница воћа,
четири домаће животиње, 137 тона сточне хране, 18 пластеника,
17 пумпи за наводњавање, 31 машину или прикључак и 28 кош-
ница, укупне вредности од око 120.000 евра. 

И.Ћ.

ПОМОЋ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Испоручена сточна храна из донације ЕУ

НЕГОТИН - Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација
(ФАО), донацијом 22.400 килограма сточне хране пољопривредницима у Неготину за-
вршила је пројекат програма помоћи Европске уније пољопривредницима који су
имали штете од поплава и ледолома током 2014. године. 

-Донацију је добило 70 пољопривредника, при чему је свако добио по 320
килограма сточне хране. Расподелом се делила храна за краве, коке носиље и свиње.
Укупно је расподељено 22.400 килограма сточне хране. Овиме се завршила распо-
дела пакета помоћи- каже Владица Стефановић, саветодавац за ратарство у Пољо-
привредној стручној саветодавној служби Неготин.

Током реализације овог пројекта организована је и серија предавања на тему
прилагођавања пољопривредне производње климатским променама. 
-Од октобра 2016. су у оквиру програма Европске уније “Помоћ поплављеним под-
ручјима у Србији” одржана 42 предавања у седам општина на истоку Србије, и то у
Сврљигу, Књажевцу, Зајечару, Бољевцу, Неготину, Кладову и Мајданпеку- истиче Сте-
фановићева.

На овим предавањима је обрађено шест тематских целина, као што су: упо-
треба механизације, ратарство, воћарство, повртарство, сточарство и управљање газ-
динством. Циљ едукације је да пољопривредници боље схвате шта их очекује у том
погледу у будућности и како да се боље заштите и прилагоде томе.

-Резултати су вредни помена. Укупно је обуку прошло преко 1.200 учесника
који су веома високо оценили квалитет предавања и организацију истих, а очекујем
да ће моћи и да примене у производњи бар део тога што је презентовано- истиче Вла-
дица Стефановић, саветодавац за ратарство у Пољопривредној стручној саветодавној
служби Неготин.

Предавачи на овим предавањима били су професори са пољопривредних
факултета и разних института, као и саветодавци Пољопривредних стручних и саве-
тодавних служби, а завршна евалуација пројекта одржана је у Нишу, под називом “Опо-
равак пољопривредне производње и јачање отпорности на природне непогоде”, на
којој су сумирани резултати, размењена искуства, али и утврде најбоље праксе за
јачање отпорности на елементарне непогоде.

С.М.Ј.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ПОМОЋИ

ПОПЛАВЉЕНИМА

Организација ФАО донирала сточну храну за 70 неготинских пољопривредника

КЛАДОВО - Поделом  52  тоне концентрата завршен је програм по-
моћи Европске уније малим пољопривредним газдинствима из општине
Кладово која су претрпела штету од елементарних непогода. Власници 163
домаћинства добили  су по 320 килограма концентрата за исхрану крава,
свиња или кока носиља. Реч је о пројекту који финасира ЕУ, извршни парт-
нер  је Организација за храну и пољопривреду УН ФАО, а намера је да се
поспеши оправак власника домаћинстава. 

За  други круг програм помоћи пријавио се 191 домаћин из Кључа
и сви захтеви су одобрени.  Програм подршке ЕУ пољопривредницима
спровела је Организација УН за храну и пољопривреду ФАО у сарадњи са
локалном самоуправом. У општини Кладово од пролећа прошле године
помоћ је добило 567  пољопривредника, њима је испоручено 12 тона се-
менског материјала, 70 тона вештачког ђубрива, 5100 садница воћа, 17 грла
стоке, 95 тона сточне хране, 91 кошница, 18 пољопривредних машина, шест
пластеника и три пумпе за наводњавање, укупне вредности 105 хиљада
евра. 

Обуке из адаптације  пољопривредне производње на климатске
промене прошао  је 131 пољопривредник из кладовског краја.             М.Р.

КОНЦЕНТРАТ ЗА 163 ДОМАЋИНСТВА
Завршена расподела помоћи ратарима у Кључу

БОЉЕВАЦ - Пољопривредницима који током протеклог периода нису
добили пакете помоћи из Програма ЕУ, намењеног газдинствима која су пре-
трпела штету од елементарних непогода, подељено је 108 тона концентроване
сточне хране. По 320 килограма концентрата добило је 338 малих газдинстава
и ово је последњи пакет из Програма подршке ЕУ. Од пролећа 2016. године,
942 пољопривредника су добила 36 тона семена,245 тона ђубрива, 165 тона
сточне хране, више од 45 хиљада садница воћа, пластенике и пумпу за навод-
њавање. Укупна вредност помоћи је око 200 хиљада евра.

Осим пакета помоћи, организована су и предавања на тему утицаја
климатских промена на производњу хране, а читав пројекат реализовала је Ор-
ганизација Уједињених нација за храну и пољопривреду ФАО и локална само-
управа.                                                                Текст и фото: www.boljevac.org.rs
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ЗАЈЕЧАР - Јубиларни
Стручни Састанак превентивне
медицине Тимочке крајине у
организацији Завода за јавно
здравље ,,Тимок,,из Зајечара и
Медицинског факултета Уни-
верзитета из Ниша одржан је
од 25. до 28.априла у Зајечару.
Састанак је акредитован од
стране Лекарске коморе Здр-
авственог савета Републике
Србије као национални симпо-
зијум са међународним учеш-
ћем. Од првог одржавања пре
тридесет година Састанак
траје ,живи и развија се кроз
време и у складу са савреме-
ним актуелним захтевима.
Најпре као самосталан а од
1992.године у оквиру Научно
стручног скупа Еколошка ис-
тина. Са савременим акту-
елним захтевима акредитације
у оквиру континуиране меди-
цинске едукације 2012 . године
(двадесет пети јубиларни ) се
по први пут акредитује при Ле-
карској комори као домаћи
симпозијум све до ове године
где се Састанак развија у на-
ционални симпозијум са међу-
народним учешћем. Поред

професора предавача са Ме-
дицинског факултета из Ниша
као наставне базе’, Географ-
ског факултета из Београда по
први пут се ангажују страни
предавачи са Медицинског фа-
култета из Беча, Медицинског
факултета из Загреба .

Састанак окупља ве-
лики број стручњака, лекара,
фармацеута, биохемичара,
стоматолога и других здрав-
ствених сарадника; социолога,
демографа, инжењера, хе-
мичара, економиста. Струч-
њаци из мреже Института и

Завода за јавно здравље Ре-
публике Србије својим актив-
ним учешћем и пријављеним
радовима доприносе  размени
искустава у свом раду и за-
кључцима и предложеним ме-
рама доприносе заштити и
унапређењу здравља станов-
ништва.

Састанак поред пле-
нарних и уводних предавања
уважених професора Факул-
тета  се одржава кроз четири
Сесије ; Јавно здравље и ста-
новништво: Хигијена и заштита
животне средине : Микроорга-

низми и људи и Епидемиоло-
гија јавног здравља. Укупно
пријављених и презентованих
радова ове године је био 57.

Стручни састанак пре-
вентивне медицине Тимочке
крајине је једини састанак
после Нишких превентивних
дана у нашој земљи који оку-
пља велики број  лекара раз-
личитих специјалности и ви-
соког кадра здравствених са-
радника који својим презента-
цијама и пријављеним  радо-
вима доприносе значају и раз-
воју превентивих мера и актив-
ности у заштити и унапређењу
здравља становништва.

Посебан допринос и
подршку ове године у одржа-
вању  Стручног састанка пре-
вентивне медицине Тимочке
крајине даје и покровитељство
Министарства здравља Репуб-
лике Србије.

Завод за јавно здр-
аље “ТИМОК” Зајечар

Марина Војновић,
Председник Организационог
одбора и Координатор Про-
грама континуиране меди-
цинске едукације

СТРУЧНИ САСТАНАК ПРЕВЕНТИВНЕ 
МЕДИЦИНЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

МАЈДАНПЕК – На Мирочу, у истоименом селу и овог 1.маја, биће  одр-
жан већ 24. „Јоргованфест“, манифестација која је заправо фестивал пролећа,
цвећа, фолклора, изворне музике и песме и народних обичаја, а уствари, фести-
вал младости и радости. У време цветања мирочких јоргована, мештани Мироча,
њихова Месна заједница и Центар за културу и образовање Доњи Милановац,
под покровитељством општине Мајданпек организују манифестацију на којој ће
се уз представнике општина Кладово, Неготин и Бор представити уз домаћине и
седам фолклорних група и ансамбала са подручја општине Мајданпек. Пред увек
бројном публиком најпре ће бити одржана спортска такмичења у дисциплинама
гађање буздованом, бацање потковице на циљ, скок из места – трупачки, да би
након дефилеа свих учесника селом било уприличено отварање фестивала, а
онда био приређен вишесатни културно уметнички програм који се традиционално
завршава проглашењем победника и доделом признања, али и избором најлепше
Виле Мироча, те весељем уз логорску ватру.

„Јоргованфест“ је повод да Мироч у време празника посете бројни гости
из земље и иностранства који му се због доброг провода годинама враћају.  

И.Ћ.

Ј О Р Г О В А Н Ф Е С Т
На Мирочу, 1.маја
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КЛАДОВО - На
свечаној седници Скупштине
поводом 26. априла,  Дана оп-
штине Кладово председник
Радисав Чучулановић подсе-
тио је на значај датума који је
важан у  стварање модерне
српске државе. Педантни хро-
ничари су забележили да је
пре 150 година  26. априла
1867. године турска власт пре-
дала кључеве  тврђаве “Фе-
тислам ”, артиљеријском ка-
петану Милутину Јовановићу.
То је урађено без борбе на
бојном пољу, јер је победила
тадашња српска дипломатија.
Тако је било некада, а пред-
седник општине Кладово под-
сетио је и на резултате које је
током десетомесечног периода  забележила актуелна власт, али  и поновио који
су правци развоја те подунавске општине.

- Наши су циљеви да се општина Кладово развија у три правца, а то су:
туризам , мала привреда и пољопривреда, јер сматрамо да у тим сегментима мо-
жемо створити услове за бољи живот свих грађана. То ће допринети смањењу
стопе незапослености коју морамо "оборити" на европских четири одсто. Потен-
цијалним инвеститорима нудимо најповољније услове за покретање посла, у том
правцу опремили смо индустријску зону Давидовац од које очекујемо да постане
место где инвеститори радо долазе, јер Кладово има будућност - истакао је Чучу-
лановић.

Свечаној је претходила радна седница СО Кладово на којој су одборници
дали подршку предлогу Одлуке о додели награда и признања поводом Дана оп-
штине. Повеље захвалности су добили: епископ Тимочки Иларион, директор
огранка ЕПС  ХЕ " Ђердап 1" Драган Максимовић, директор кладовског Бродо-
градилишта Миленко Леповић, власник компаније "Текијанка" Живојин Болботи-
новић, директор Завода за спорт и медицину спорта Србије Горан Бојовић,
власник хотела "Аквастар" Милета Аџић и ДВД Грабовица.

На радној седници СО Кладово одборници су усвојили и  Одлуку о
престанку мандата Гордани Јовановић и др Бориславу Петровићу са изборне
листе "Александар Вучић Србија побеђује". Њихова места у скупштинским клу-
пама заузели су Радомир Станикић и Сузана Бибесковић са листе напредњака. 

М.Р.

ЧУЧУЛАНОВИЋ : КЛАДОВО ИМА БУДУЋНОСТ
Одржана Свечана седница СО Кладово

МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек издвојила је око 25 хиљада евра и
купила ново санитетско возило “pežo” за потребе Дома здравља „Др Верољуб
Цакић“. Тако је допринела подизању квалитета здравствених услуга у овој сре-
дини, јер је возни парк ове установе углавном дотрајао, а све чешће је ангажован
због повећаног броја тешких болесника, који се на лечење упућују у здравствене
установе других градова.

-Општина је дала скромни допринос побољшању изузетно тешке мате-
ријално техничке ситуације у здравству општине, где је један од већих проблема
дотрајали возни парк санитетске службе, а ово начин да се та ситуација превазиђе
- рекао је на примопредаји возила, Дејан Вагнер, председник Општине Мајдан-
пек.

- Ово је један вид изузетне сарадње између наше установе и локалне
самоуправе. У плану је да ускоро купимо још једно возило уз гаранцију општине.
Јер, из године у годину око 40  одсто се повећава потреба за превозом, због изу-
зетно тешких болесника – додао је др Миљојко Нешовић, директор Дома здравља
„Др Верољуб Цакић“ и апеловао на одборнике да већу пажњу посвете проблему
превоза болесника, као важном делу система здравствене заштите у општини.

Како се овом приликом чуло, из општинског буџета за ову годину опре-
дељено је 19 милиона динара за унапређење квалитета здравствених услуга, од
чега ће део бити усмерен за набавку још једног санитетског возила.                                                       

И.Ћ.                                                                                                      

КВАЛИТЕТНИЈИ ПРЕВОЗ БОЛЕСНИКА
Општина обезбедила санитетско возило за потребе Дома здравља
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БОР - Бор, пре свега препо-
знатљив по руднику бакра, у коме се
30 и 40-их година прошлог века ев-
ропски живело, доживео је експан-
зију градитељства, у време када је
Француско друштво борских руд-
ника (ФДБР) управљало данашњим
РТБ „Бор“. И поред великог исто-
ријског значаја, међуратна архитек-
тура Бора  све више пропада, јер
ниједна од ових грађевина није за-
штићена. 

- Архитектура Бора међу-
ратног периода је веома битна и са
културолошког али и историјског и
друштвеног аспекта. Део првобит-
ног насеља са приземним кућама за
раднике самце, које се формирало
на северу Бора, данас више не по-
стоји. Пошто је након 1928. године
ФДБР донело одлуку о прошири-
вању рударских радова, већи део
становништва морао се иселити и
преселити, а грађевине које су
остале и које су припадале северној
јединици града  нестале  су усред
клизишта терена на коме су се на-
лазиле. Овакав модел једноставних
правоугаоних кућа данас постоји у
улици Доситеја Обрадовића која се
налази у најсевернијем делу Бора
на путу ка селу Кривељ - каже Неда
Ђорђевић, историчар уметности и
архивиста.

Други тип  су биле грађе-
вине за раднике са породицама,  са
два, четири и шест улаза, а у трећу
групу стамбених објеката спадају
виле за инжењере, лекаре и људе
са вишим сталежом, комфорне са
више соба , високим плафонима,  и
архитектонски су веома интере-
сантне. 

- За разлику од кућа за рад-
нике самце, раднике са породицом
и чиновнике, ове виле су биле изу-
зетно комфорне, са већим бројем
соба, од којих је једна, у саставу сва-
ког стана, била  предвиђена за по-
слугу. Купатило и грејање су били
обавезни у саставу кућа. Неке од
тих вила красило је интересантно
степениште, које се могло сретати
на разним објектима, постављено у
разним варијатетима: бочно и
фронтално, дуже и краће са мањим

и већим пратећим оградама, без
ограда постављене пирамидално –
додаје наша саговорница.  

Једна од вила је и данашњи
Центар за социјални рад. У згради
Техничког факултета у Бору, која је
грађена 1929 године,  налазила се
француска касина, предвиђена за
културне манифестације,  где су се за
аристократију и тадашњу господу
приређивали балови.

- Француска касина слу-
жила је као место на коме су се одр-
жавале разне друштвене, културне
манифестације, пословни састанци
и ручкови. Овде су довођене угле-
дне личности из свих друштвено-по-
словних сфера, чија је сарадња
ФДБР била од користи. Сређивана
је фасада те зграде која је прилично
реконструисана. Анекс, који је по-
дигнут годину дана касније, такође
је репрезентативно и архитектонски
врло усложњено решење у својој
основи. Овај објекат подигнут је за
становање директора ФДБР, Фран-
цуза Емила Пијале, зграда данаш-
њег деканата која има јако
занимљиву основу и инетересантну
декорацију. Могу се приметити сту-
бови, нише, све четири стране фа-
саде су потпуно другачије
комбиноване и украшаване. Инте-

ресантна је та камена декорација у
висини сокла и на спојницама два
зида у цик цак комбинацији ру-
стично камење. Било би лепо за-
штитити цео  комплекс грађевина из
тог периода, што је готово је немо-
гуће јер су многе виле сада у при-
ватном власништву – додаје
Ђорђевићева.

ФДБР је градио болницу,
као и данашњу ОШ „Вук Караџић“ а
некадашњу Александар уједини-
тељ, 1937 године. 

-  ФДБР  је  1933. године
подигло зграду болнице и зграду за
плућне болеснике шест година кас-
није. Зграда болнице данас има
исту функцију. Налази се у старом
делу Бора. По свом архитектонском
склопу врло је успешно и заним-
љиво решење. Све четири фасаде
различито су компоноване и као
такве чине занимљив и јединствен
склоп. Главни улаз налази  се на ис-
точној страни и његово постојеће
стање се умногоме разликује од
првобитног. Наиме, на ту фасаду
придодат је анекс услед прошири-
вања болничке зграде. Нова право-
славна црква, два пута већа од
предходне, која се налазила на
плацу величине 1700 м2, посвећена
Светом Великомученику Ђорђу, по-

дигнута је 1939.  године. Њено по-
дизање финансирало је ФДБР, а
њен пројектант је био руски емиг-
рант Андреј Клепињин, који је имао
јако богату делатност у Русији. По-
родица Клепињин је била веома
значајна за  културни развој овог
града.  У саставу цркве је и звоник,
који је тремом повезан са црквом.
Она се данас налази у старом делу
Бора и у далеко је бољем стању од
свих осталих објеката. Међутим, не
знам колико је  јавност упозната ко
је уопште градио  цркву. У борској
цркви је у то време певао руски хор.
И млађи нараштаји би више пошто-
вали то што и данас имамо у Бору,
а и вероватно неки сутрашњи градо-
начелник покушао да неке од од
ових објеката заштити и обнови,
када би се више о настанку Бора
причало и знало. Битно је да се
врши едукација о тим грађевинама
па и људи који данас живе у тим
објектима – наглашава Неда. 

Французи су у  Бору имали
терен за тенис, за шта се у многим
другим местима у Србији једва
знало.  У робном магацину, згради
из 1927 године, где су сада смеш-
тени геолози  су се продавале мо-
царт кугле.

- То је заиста било фасци-
нантно, да у једној  руралној сре-
дини имате присуство западњачке
културе и руске енклаве. Бор је
имао и џез клуб. Захваљујући ква-
литету материјала и знању гради-
теља ми и дан данас имамо те
објекте али ако се буде наставило
са људском небригом остаће једино
старе фотографије да сведоче о
томе шта имамо у  граду и колико је
то заправо значајно. Још једна од
битнијих грађевина је вила Габл коју
су градили Немци од 1941 до 1942
године а налазила се  испод Тех-
ничке школе, где се сада, колико
сам упозната налази неки хотел. Ту
вилу су градили немачки архитекти
Шуп и Кремер. Има јако богату де-
латност архитектонску. У оригиналу
је та грађевина  била врло репре-
зентативна – истиче Ђорђевићева. 

Д.К.

Ф РА Н Ц У С К О  Н АСЛ Е Ђ Е  Б О РА  Н И Ј Е  З А Ш Т И Ћ Е Н О
У Бору се 30-их и 40-их година прошлог века европски живело

Неда Ђорђевић

Технички факултет у Бору

Вила за инжињере
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КЊАЖЕВАЦ - Чланови
Пауерлифтинг клуба Књажевац на
GPC VI. Балканском првенству у
Powerliftingu, Чучњу, Bench Pressu
и Deadliftu Раw & ЕQ које је одр-
жано 22 и 23. априла у Врању ос-
војили су 27 златне, четири
сребрне и једну бронзану медаљу.
Међу стотинак такмичара из
Србије, Босне и Херцеговине, Ма-
кедоније, Црне Горе и Бугарске, из
Пауерлифтинг клуба Књажевац су
саопштили и да је овај клуб до-
принео  да репрезентација Србије
заузме екипно прво место у Па-
уерлифтингу и Bench Pressu.

Саопштено је и да је у
чучњу без опреме за мушкарце
Душан Јовановић освојио прво
место у категорији СЕНИОРА -
ОПЕН узраста од 24-39 година до
100кг са подигнутих 300кг. Прво
место је заузео и Никола Бранко-
вић у категорији СЕНИОРА -
ОПЕН узраста од 24-39 година до
110кг са подигнутих 180кг. У истој
дисциплини за жене Мила Јаков-
љевић заузела је прво место у ка-
тегорији ВЕТЕРАНКИ – М5
узраста од 60-64 година до 82.5кг.
са подигнутих 60кг. Мила је такође
проглашена за релативно најјачу
такмичарку у овој дисциплини.

Невенка Црногорчевић је
у категорији ВЕТЕРАНКИ – М2 уз-
раста од 45-49 година до 52кг. са
подигнутих 55кг, понела најсјајније
одличје. 

Из клуба су саопштили да
је у bench pressu за особе са ин-
валидитетом за мушкарце, прво
место освојио Срђан Ристић  у ка-
тегорији СЕНИОРА - ОПЕН узра-
ста од 24-39 година до 82.5кг са
подигнутих 70кг, док је код жена
Весна Никић узела прво место у
категорији ВЕТЕРАНКИ – М3 узра-
ста од 50-54 година до 82.5кг. са
подигнутих 60кг. Весна је у чет-
вртом покушају поставила нови
балкански и државни рекорд у
својој категорији који сада износи
62.5 кг и проглашена је за рела-
тивно најјачу такмичару у овој дис-
циплини.

Пауерлифтинг клуб је са-
општио и да је у bench pressu са
опремом наступио Александар
Тошић и освојио прво место у ка-
тегорији ЈУНИОРА узраста од 20-
23 година до 67.5кг са подигнутих
100 кг и он је проглашен за рела-
тивно најја-чег јуниора у овој дис-
циплини.

У bench pressu без опреме
за мушкарце Вук Матић је освојио
друго место у категорији СЕ-
НИОРА - ОПЕН узраста од 24-39
година до 67.5 кг са подигнутих
120кг.

Никола Рељић је освојио
прво место у категорији СЕНИОРА
- ОПЕН узраста од 24-39 година
до 90 кг са подигнутих 180кг док се

на друго место пласирао Душан
Савић у категорији СЕНИОРА -
ОПЕН узраста од 24-39 година до
90 кг са подигнутих 165кг.
Никола Станковић заузео је прво
место у категорији ТИНЕЈЏЕРА –
Т2 узраста од 16- 17 година до 75
кг са подигнутих 92.5кг

Код жена су наступиле
Мила Јаковљевић, која је за-
узела прво место у категорији
ВЕТЕРАНКИ – М5 узраста од 60-
64 година до 52.5кг. са подигну-
тих 52.5кг. као и Невенка Црн-
огорчевић, прво место у катего-
рији ВЕТЕРАНКИ – М2 узраста
од 45-49 година до 52кг. са подиг-
нутих 35кг.

Прво место је припало и
Александру Тошићу  у категорији
ЈУНИОРА узраста од 20-23 година
до 67.5кг са подигнутих 100 кг, и
Ивици Аранђеловић у категорији
ВЕТЕРАНА – М3 узраста од 50-54
година до 125кг. са подигнутих
155кг.

У deadliftu без опреме за
мушкарце наступили су: Душан
Јовановић прво место категорија
СЕНИОРА - ОПЕН узраста од 24-
39 година до 100кг са подигнутих
320кг, Никола Рељић прво место
категорија СЕНИОРА - ОПЕН узра-
ста од 24-39 година до 90кг са по-
дигнутих 260кг и Никола Станковић
прво место у категорији ТИ-
НЕЈЏЕРА – Т2 узраста од 16- 17 го-
дина до 75 кг са подигнутих 160кг.

У саопштењу клуба се на-
води и да је најсјајније одличје по-
нела Мила Јаковљевић  у
категорији ВЕТЕРАНКИ – М5 узра-
ста од 60-64 година до 52.5кг. са
подигнутих 110кг која је прогла-
шена и за апсолутно најјачу жену
у овој дисциплини.

Прво место припало је и
Невенки Црногорчевић у катего-
рији ВЕТЕРАНКИ – М2 узраста од
45-49 година до 52кг. са подигну-
тих 107.5кг, и она  је, такође, про-
глашена за релативно н а ј ј а ч у

жену у овој дисциплини.
Прво место заузела је и

Борка Благојевић  у категорији ка-
тегорији ТИНЕЈЏЕРКИ – Т1 узра-
ста од 13-15 година до 52кг. са
подигнутих 90 кг, као и Ана Кнеже-
вић у категорији ЈУНИОРКИ узра-
ста од 20-23 година до 52кг. са
подигнутих 100 кг.

Саопштено је и да је у
powerliftingu са опремом за муш-
карце Александар Радисављевић
заузео прво место у категорији
ЈУНИОРА узраста од 20-23 година
до 90кг са подигнутих 530 кг. у то-
талу, а прво место у категорији
СЕНИОРА - ОПЕН узраста од 24-
39 година до 75кг са подигнутих
465кг у тоталу заузео је Стефан
Динић.

У powerliftingu без опреме
за мушкарце наступили су:Душан
Јовановић, који је освојио прво
место у категорији СЕНИОРА -

ОПЕН узраста од 24-39 година до
100кг са подигнутих 815кг у тоталу.
Треће место припало је Николи
Бранковић у категорији СЕНИОРА
- ОПЕН узраста од 24-39 година
до 110кг са подигнутих 522.5кг. у
тоталу.

Александар Кордић, за-
узео је друго место у категорији
СЕНИОРА - ОПЕН узраста од 24-
39 година до 90кг са подигнутих
435кг. у тоталу док је Иван Станко-
вић освојио прво место у катего-
рији ВЕТЕРАНА – М1 узраста од
40-44 година до 75кг са подигну-
тих 565кг. у тоталу.

У powerliftingu без опреме
за жене наступиле су: Александра
Станковић - прво место у катего-
рији категорији ТИНЕЈЏЕРКИ – Т3
узраста од 18-19 година до 52кг. са
подигнутих 206 кг. у тоталу, која је
је у четвртом покушају на чучњу
поставила нови рекорд у својој ка-
тегорији који сада износи 81. кг. а
такође је проглашена за рела-
тивно најјачу тинејџерку у катего-
рији Т3.

Ана Кнежевић освојила је
прво место у категорији ЈУНИ-
ОРКИ узраста од 20-23 година до
52кг. са подигнутих 202.5кг. у то-
талу, а прво место припало је и
Милени Мартиновић  у категорији
категорији ТИНЕЈЏЕ- РКИ – Т2 уз-
раста од 16-17 година у категорији
преко 110кг. са подигнутих 342.5кг.
у тоталу.

Јелена Маринковић пла-
сирала се на друго место у катего-
рији СЕНИОРКИ - ОПЕН узраста
од 24-39 година до 67.5кг са подиг-
нутих 317.5кг у тоталу.

Одлазак на ово такмиче-
ње помогао је Спортски савез оп-
штине Књажевац.

О С ВО Ј И Л И  2 7  ЗЛ АТ Н И Х  М Е Д А Љ А
Чланови Пауерлифтинг клуба Књажевац на GPC VI. Балканском првенству 

Дана 02. маја 2017. године, навршава се осам
година од прераног одласка вољеног

Ако постоји у животу нешто што се може
вечито жељети, а само понекад добити, онда је то
љубав. 

Хвала ти што сам је са тобом доживела. 
Олга

Крсте Грујића
(02.05.2009 – 02.05.2017)
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БОР - Боранин Столе Анђ-
елић (62), један од највећих на-
вијача Железничара из Сарајева, и
данас после пет деценија, колико
навија за свој омиљени фудбалски
тим, поносно шета улицама Бора у
плаво белом дресу овог сарајевског
клуба. То не заборављају ни ле-
генде са Грбавице, који га често об-
радују поклонима. Тако је и од
прослављеног Рефика Шабанаџо-
вића, некадашњег репрезентативца
Југославије и освајача титуле клупс-
ког првака Европе и Света са Црве-
ном звездом, Столету на кућну
адресу стигла тренерка и дрес ње-
говог омиљеног клуба.

- Често се чујем са Рефи-

ком. Увек ме пита шта треба да ми
пошаље а ја само  желим  дресове
Железничара, јер за тај тим навијам
од 1967 године. Када ми је овај по-
клон стигао, мојој срећи није било
краја. Навијачи, као и играчи Жеље
ме увек зову да будем њихов гост на
Грбавици,  и кад год сам у могућно-
сти радо путујем у Сарајево – каже
Столе.

Ових дана Столе очекује
још један поклон. Реч је о улазници
за утакмице Жељезничара за на-
редних 10 година.

- Још један велики навијач
Жељезничара који живи у Немачкој
Муамер Алагић се договорио са  на-
вијачима из Немачке, да купе десе-

тогодишњу улазницу за утакмице
Жељезничара и то предају мени на
поклон, као верном навијачу и фа-
натику Жељезничара, што ме је за-
иста дирнуло и одушевило. Са том
улазницом чешће ћу моћи да гле-
дам игру свог омиљеног тима – до-
даје наш саговорник.

Столе истиче да му је од
свега најдраже што га ни играчи ни
навијачи сарајевског клуба нису за-
боравили.

- Кад ме виде навијачи  на
утакмици увек ми скандирају „Столе
ти си луд, Столе ти си јак, Столе ти
си Жељин манијак“. Знају да сам
веран навијач и то цене и поштују,
јер сам остао доследан једном фуд-
балском клубу који сам заволео још
као дете. Имао сам 12 година, када
је Бор играо у првој лиги и тада сам
гледао утакмицу са Железничарем.
Дивио сам се и данас се поносим
мајсторијама легендарног Ивице

Осима.  Он је био сјајан фудбалер,
одличан тренер и још већи
пријатељ – додаје Анђелић.

Столе је имао прилику и да
упозна великане са домаће музичке
сцене, такође навијаче Жељез-
ничара: Здравка Чолића,  Горана
Бреговића, Хариса Џиновића, Мла-
дена Војчића Тифу, Драгана Же-
рића Жеру.

- Увек се налазимо у кафеу
Туборг, где се окупљају сви навијачи
Жељезничара, где долазе и играчи.
Сви причају о клубу,  и влада једно
велико другарство, без обзира да ли
је неко од присутних позната лич-
ност, звезда или није. Волео бих да
Здравко Чолић или Бјело Дугме,
Црвена јабука ускоро одрже  кон-
церт и у Бору да се подсетимо њи-
хових великих музичких хитова и
игре нашег омиљеног клуба – ис-
тиче Столе.         

Д.К.

С Т О Л Е ТА  Н Е  З А Б О РА В Љ А Ј У  Л Е Г Е Н Д Е  С А  Г Р Б А В И Ц Е
Верном навијачу сарајевског фудбалског клуба стижу поклони

БОР - Хераклитовом изре-
ком:“Не може се два пута ући у исту
реку, јер стално нове воде надолазе“,
казала је Весна Тешовић, директо-
рица Народне библиотеке у Бору на
отварању изложбе фотографија бор-
ског фотографа и хроничара једног
времена Бајрама Бакија Салијевића,
подсећајући све присутне на то да је
све пролазно а да фотографија, на
себи својствен начин, занавек бележи
један тренутак.

-Уколико би постојала могућ-
ност да целокупан свет стане на једну
фотографију и да се једно такво фо-
тографисање понавља из тренутка у
тренутак, ни једна од датих фотогра-
фија не би била иста. Појава фотогра-
фије мења уобичајено схватање
времена на један револуционаран и
парадоксалан начин. Фотографија
чини да се време заустави. Она ишчу-
пава тренутрак из слепе колотечине
трајања издвајајући једну одређену
групу инпресија локализованих у про-
стору-рекла је Тешовићева.

Бранко Пешић, новинар и ду-
гогодишњи сарадник и пријатељ
Бајрама Салијевића, говорио је о
њему као о свом пријатељу, колеги и
сараднику на послу.

-Данас кад смо сведоци еро-
зије свих вредности, када је профе-
сионализам и новинарство у никад
тежем положају, посебна ми је част
што сам у дужем периоду радио, са-
рађивао и делио добро и зло са Бајра-
мом Салијевићем, јер он је био и
остао синоним професионализма,
преданоси и истрајности у раду-казао
је, поред осталог, Пешић.

Tpeћa изложба у серији По-
ртрет фотографа посвећена нашем
савременику, фотографу, фото-репор-
теру и сниматељу Бајраму Са-
лијевићу је уједно и његова 17
самостална изложба фотографија. 

Бајрам Салијевић је рођен
16. новембра 1948. у Тупалу крај Мед-
веђе. У Бор долази 1956. године где
завршава основну школу, након чега
уписује и завршава Одсек фотогра-
фије и камере Школе ученика у при-
вреди у Београду. Bpaћa се у Бор и од
1969, заједно са Драгољубом Мити-
ћем, ради као фото-репортер листа
Колектив, до 1972, када посао фото-
репортера наставља у редакцији
листа Тимок у Зајечару. Од тада сара-
ђује са Томиславом Мијовићем, уред-
ником часописа Развитак, у којем,
такође, редовно објављује фотогра-

фије. Поново се враћа у Бор 1989. и,
опет као фото-репортер, ради у редак-
цији Колектива, са Драгољубом Мити-
ћем и Љубомиром Марковим, све до
1993, када, оснивањем Телевизије
Бор, постаје и један од првих снима-
теља: У међувремену је сарађивао и
са другим гласилима и објављивао у

Политици, Политици експрес, Вечер-
њим новостима, Борским новостима,
Крајини, Мајданпечким новинама,
Књажевачким новинама, најразличи-
тијим монографским издањима изда-
тим у региону итд. Данас ради као
сниматељ и представник ТАЊУГА за
Борски и Зајечарски округ.                Б.П.

ФОТОГРАФИЈА- ИЛИ ЦРТАЊЕ ВРЕМЕНА СВЕТЛОШЋУ
Отворена изложба фотографија у библиотеци

Бајрам Салијевић


