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МАЈДАНПЕК - Општинско
веће у Мајданпеку на овонедељном
заседању размотрило је степен уск-
лађености планираних и остваре-
них активности јавних предузећа
током првог квартала ове године и
констатовало да су предузећа угла-
вном успевала, али уз велике суб-
венције Општине и ненаплаћена
потраживања. Колико је то озбиљан
проблем, објаснио је Дејан Вагнер,
председник Општине Мајданпек,
рекавши да када би упола била
смањена потраживања, потреба за
субвенцијама била би знатно мања.

Именована је Комисија за
реализацију Програма мера под-
ршке за спровођење пољопри-
вредне и политике руралног разво-
ја, а биће објављен  и конкурс за
доделу подстицаја и, као и прошле
године трајати до краја новембра,
односно до утрошка опредељених
средстава. И процедура за пријав-
љивање пољопривредника и удру-
жења иста је као прошлогодишња,
а није неважно да су предвиђена
средства већа од прошлогодишњих
и увећана за набавку стоке за сек-
тор млеко са 80 на 100 хиљада ди-
нара по грлу, за пчеларство за које
сада износе 80 хиљада динара, а ту
је сада и аквакултура са предвиђе-

ним износима од 50 и 100 хиљада
динара.

Усвојен је предлог за-
кључка о прихватању учешћа оп-
штине Мајданпек у програму „По-
дстицање коришћења обновљивих
извора енергије – развој тржишта
биомасе“ Министарства енерге-
тике, што је била прилика да се
нешто више каже о плановима ве-
зано за систем даљинског грејања,

за који се коначно решење још увек
тражи. Има интересовања за из-
градњом когенеративног постр-
ојења што би представљало дуго-
рочно и повољно решење, али се
то веома споро одвија. У међувре-
мену, и топлани и топловоду су по-
требне реконструкције које пре-
дстављају велике инвестиције из-
ражене у милионима евра и у које
општина не би могла да уђе без ве-

ликог кредитног задужења. Док се
до коначног решења не дође, у при-
преми за наредну грејну сезону тре-
бало би да се обави, како је речено,
озбиљнији ремонт већег котла у по-
стојећој топлани и унапреди ефи-
касност рада још једног броја
подстаница.

Покренута је иницијатива
за подизање спомен обележја кнезу
Александру Карађорђевићу, за
време чије владавине је донета од-
лука да се државна топионица
гвожђа и бакра изгради у Мајдан-
пеку, а и само насеље на садашњој
локацији.

Општинско веће донело је
и одлуку о оснивању Буџетског
фонда за подстицање рађања деце
на подручју општине Мајданпек,
што би уз низ већ постојећих мера
подршке породицама са децом и
рађању требало да допринесе да
се крајње неповољна ситуација у
овој области, бар донекле по-
бољша. Утврђен је такође, предлог
мерила и критеријума за и катего-
ризација путева и улица на подручју
општине Мајданпек, чиме су по-
стојеће одлуке усаглашене са акту-
елном законском регулативом у
овој области.                           

И.Ћ.

ОСНИВА СЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА
Одржана седница Општинског већа

БОР - Чланови Општин-
ског већа у Бору усвојили су свих
24 предлога одлука колико је
било на дневном реду 81. сед-
нице која је одржана протекле не-
деље. Усвојени су предлози Одл-
ука о изменама и допунама Од-
лука које се односе на усклађи-
вање са Законом о прекршајима,
где ће износи постојећих казни
бити у фиксним износима . По
речима Милице Мустеровић, на-
челнице Одељења за инспек-
цијске послове Општинске упр-
аве Бор ,изменама и допунама
Закона о прекршајима предви-
ђено је да Скупштине општина
могу својим одлукама да пред-
виде искључиво казне које су
предвиђене у фиксном износу,
како би саобраћајна, комунална и
инспекција за заштиту животне
средине могле поступати у слу-
чају где је потребно изрицање
казнених мера.

Поред одлуке о изменама
и допунама Одлуке о ауто-такси
превозу путника,фиксне казне се
предвиђају и за прекршаје о кућ-
ном реду у стамбенима зградама,
прекршаје из области одржавања
бунара и јавних чесми,  некатего-

рисаних путева и улица на тери-
торији Општине Бор, као и за Од-
луку о условима држања живо-
тиња и хватања паса и мачака лу-
талица.

Пред одборницима ло-
калног парламента ће се на на-
редној седници наћи и предлог
Програма мера подршке за спро-
вођење пољопривредне поли-
тике и политике руралног развоја
на територије општине Бор у
2017. години.

-За овај програм смо до-
били сагласност надлежног Ми-
нистарства и Фонд за развој
пољопривреде износи 15 ми-
лиона и 220 хиљада динара. На
основу мера из програма, Оп-
штина ће расписивати конкурсе у
виду бесповратних субвенција
помоћи нашим пољопривредни-
цима -истиче Александар Мицић,
члан Општинског већа задужен
за пољопривреду.

Уколико одборници усвоје
овај предлог, Мицић додаје да ће
конкурси бити расписани за веш-
тачко осемењавање говеда, купо-
вину нове механизације и опреме
за пчеларство, као и за куповину
садница из области воћарства и

виноградарства,  опреме за риб-
њаке,  стоке, противградних ра-
кета,  и нова мера која предвиђа
обилазак фарме у Италији,где ће
фармери из ових крајева имати
прилику да виде како функцио-
нишу фарме у иностранству .
Субвенције ће бити у висини до
50 одсто од укупне цене купљене
опреме.

Чланови Општинског ве-
ћа су једногласно усвојили и пре-

длог одлуке о усвајању почетног
ликвидационог извештаја Јавног
предузећа“ Борски туристички
центар“ Бор у ликвидацији.

Такође је усвојен  и пред-
лог Правилника о критеријумима
и поступку доделе средстава
црквама и традиционалним вер-
ским заједницама за изградњу,
одржавање и обнову црквених и
верских објеката на територији
општине Бор.                           М.М.

ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ 15 МИЛИОНА ДИНАРА
Одржана седница Општинског већа
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КЛАДОВО - Асфалтирањем приступне стазе ширине, 5,5 метара
укупне површине 610 квадрата завршени су радови на изградњи паркинг про-
стора  на локацији иза Мирочевог "маркета 10"  у кладовском Новом насељу.
Сада возачи из четири зграде за колективно становање  на располагању имају
простор површине 2536 квадрата  са 34  паркинг места. Новом асфалтираном
приступном  стазом ширине 5,5 метара  и површине 270 квадрата повезано
је и 11 паркинг места  са  450 квадрата корисне површине  иза Текијанкиног
маркета. То значи да је у у оквиру подизања квалитета живота станара у
Новом насељу возачима  на две локације  на располагање дато додатних 45
паркинг места до којих они својим возилима стижу приступним асфалтираним
саобраћајним комуникацијама. 

Радове вредне 5,2 милиона динара финансирала је локална само-
управа.                                                                                                            М.Р.

НОВИХ 45 ПАРКИНГ МЕСТА
Улагање у инфраструктуру у општини Кладово

НЕГОТИН -  Општина Неготин расписала је Конкурс за доделу
средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне и поли-
тике руралног развоја општине Неготин, који је отворен је до 16.јуна. По-
љопривредницима је ове године на располагању 28 милиона динара из
општинске касе. Та средства ће, по конкурсу, бити распоређена за суб-
венције у свим гранама пољопривреде, али и за органску производњу,
адаптацију Рајачких, Рогљевачких и Смедовачких пивница, рурални ту-
ризам и пчеларство.

Како, на неки начин и сами пољопривредници учествују у изради
овог конкурса, јер сваке године предлажу мере подстицаја, и ове године
су уведене бројне новине, али је, свакако, најзначајнија та да ће оним по-
љопривредницима који су прошле јесени или овог пролећа подигли за-
саде винове лозе, за купљене саднице, стубове, жице и коље, уз рачун,
бити враћен новац и то у износу од 100 посто.

-Максимални износ подстицаја по засађеном хектару је 500.000
динара, с тим што минимална површина засада који се субвенционише
мора да буде бар 30 ари, а максимална је хектар. Трошкови подизања за-
сада реално су и већи од овог износа, али ми смо ограничили на 500.000
динара како би омогућили да се овом мером субвенционише пет хектара
нових винограда – каже Дејан Стефановић, саветодавац за воћарство и
виноградарство Пољопривредне саветодавне и стручне службе Неготин
и члан Општинског већа.

Због великих улагања у нове засаде, али и неповољнију аграрну
политику на државном нивоу, многи виноградари последњих година сла-
бије подижу нове засаде. Министарство, додуше, субвенционише поди-
зање нових винограда, али условљава пољопривредника да након
ступања на род винограда за који је добијена субвенција, пољопривред-
ник региструје за производњу вина са географским пореклом.

- То је био камен спотицања за многе мање произвођаче, јер
многи нису регистровани као предузетници и јављају се само као про-
извођачи грожђа, а они који јесу, нису желели да се обавежу за про-
изводњу вина са географским пореклом. То је довело до тога да се неки
одлучују за садњу винограда са калемовима „без папира“, односно без
пратеће документације о пореклу и здравственој исправности, из разлога
што су такви калемови јефтинији. Било како било, што се тиче површина
у виноградима, доста се стагнирало. Интересовање које су за сада пока-
зали пољопривредници је велико, јер бољих подстицаја од 100% тешко
да може да буде. Видећемо какав ће бити одзив и резултати ове мере у
наредном периоду – истиче Стефановић и додаје да је локална само-
управа увела подстицај за виноградаре који имају  минимум 30 ари вино-
града, пријављеног у Виноградарски регистар, по којем ће моћи да
конкуришу за опрему за прераду грожђа и производњу вина и да им се
врати 40 одсто  уложених средстава.

-То смо увели баш зато што имамо доста виноградара који нису
нису регистровани за производњу вина. Самим тим, до сада нису могли
да конкуришу за средства која су била намењена подстицајима за опрему
у производњи вина. Намера нам је да се сви мањи виноградари лакше
определе за осавремењавање опреме и у неком наредном периоду до-
стигну ниво који им омогућује да се укључе у „легалне токове“ и региструју
као произвођачи вина у АПР-у– каже Дејан Стефановић, саветодавац за
воћарство и виноградарство ПССС Неготин и члан Општинског већа.

С.М.Ј.

КЛАДОВО - Радници предузећа за путеве " Неимар-пут " из Сала-
ковца асфалтирали су терен спортског игралишта у Текији. На површини од
800 квадрата уграђено је 82 тоне завршног хабајућег слоја асфалтне масе
дебљине четири центиметра.

-С обзиром да су завршени радови на асфалтирању и  изградње бе-
тонских трибина за гледаоце, приводи се крају и монтажа заштитне ограде,
тако да ће објекат ускоро бити доведен у функцију- казао је Радисав Чучула-
новић, председник општине Кладово који је са Јованом Стингићем, начелни-
ком Општинске управе обишао радове.

Асфалтне радове у Текији вредне  704.000 динара финансирала је
локална самоуправа, која завршава пролећну санацију оштећења на коловозу
на више путних деоница у општини Кладово. Ново вишенаменско игралиште
добиће и школа у Корбову, где ће бити асфалтиран терен површине 1660 ме-
тара квадратних. Вредност тих радова је 1.460.000 динара.                      М.Р.

АСФАЛТИРАНО ШКОЛСКО ИГРАЛИШТЕ
Нови спортски садржај у Текији

КЊАЖЕВАЦ - На „Вечери шампиона“ 84. међународног пољопри-
вредног сајма у Новом Саду општина Књажевац добила је велико признање
за свој програм подстицања пољопривредне производње. 

Признање ''Најбољи у агро бизнису''  општини Књажевац припало је
као најбољој локалној заједници у подстицању агробизниса. Предузеће ''Ти-
момед'' добило је и ове године велики шампионски пехар Новосадског сајма.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је

од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

КЊАЖЕВАЦ НАЈБОЉИ У АГРОБИЗНИСУ
Признање за подстицај пољопривредне производње
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Дуван - претња за развој 
Сваке године, 31. маја,

СЗО и партнери обележавају Свет-
ски дан без дуванског дима (ВНТД),
наглашавајући здравље и додатне
ризике повезане са употребом ду-
вана, и залагање за ефикасне по-
литике за смањење потрошње
дувана. 

Тема Светског дана без ду-
ванског дима 2017. године је "Ду-
ван - претња за развој."

О кампањи
• То ће показати претње

које дуванска индустрија пред-
ставља за одрживи развој свих зе-
маља, укључујући здравље и ек-
ономско благостање својих гра-
ђана. 

• То ће предложити мере
да влада и јавност треба да пред-
узму кораке да промовишу здра-
вље и развој.

Циљеви кампање
• Нагласити везе између

употребе дуванских производа,
контроле дувана и одрживог раз-
воја. 

• Подстакнути земље да
уврсте контролу дувана у својим
националним одговорима на 2030.
Агенде за одрживи развој. 

• Подршка државе чланице
и цивилног друштва за борбу про-
тив дуванске индустрије у политич-
ким процесима, заузврат доводи до
јачања националне акције конт-
роле дувана. 

• Подстицати ширу јавност

и партнере за учешће у национал-
ним, регионалним и глобалним на-
порима да се развију и импле-
ментирају развојне стратегије и
планови као и постизање циљева
којим се утврђују приоритети акције
контроле дувана. 

Контрола дувана подржава
здравље и развој 
СЗО позива земље да убр-

зају напоре за контролом дувана у
оквиру својих одговора на 2030.
Агенде за одрживи развој. 

Све земље имају користи
од успешно контролисане епиде-
мије дувана, пре свега штитећи
своје грађане од штете од употребе
дувана. Циљ за одрживи развој
агенде, и његових 17 глобалних ци-
љева, је да се осигура да "нико није
остао иза." 

Контрола дувана помаже у 
постизању других глобалних

циљева 
Поред спашавање живота

и смањења неједнакости у здр-
ављу, свеобухватна контрола ду-
вана садржи негативан утицај дува-
на у порасту, производњу, промет и
потрошњу на животну средину. 

Контрола дувана може
прекинути круг сиромаштва и сма-
њити глад, промовишући одрживу
пољопривреду, економски раст и
борбу против климатских промена.
Повећање пореза на дуванске про-
изводе може да се користи за фи-
нансирање универзалне здрав-
ствене заштите и друге развојне

програме владе. 
Нису само владе те које

могу да појачају напоре за контро-
лом дувана: људи могу да допри-
несу на индивидуалном нивоу
свету без дувана. Они који кори-
стите дуван могу да прекину на-
вику, или траже помоћ у томе, тако
ће заштитити своје здравље, као и
људе који су изложени пасивном
пушењу, укључујући и децу, друге
чланове породице и пријатеље.
Новац потрошен на дуван може
бити, заузврат, потрошен у друге
сврхе, укључујући куповину здраве
хране, као и за здравство и образо-
вање. 

Чињенице о дувану, контроли
дувана и развојним циљевима 

• Око 6 милиона људи
умре од употребе дувана сваке го-
дине, што је цифра која  предвиђа
раст на више од 8 милиона го-
дишње до 2030. године, без
појачане акције. Употреба дувана је
претња сваком лицу, без обзира на
пол, године старости, расе, култур-
ног или образовног профила. То
доноси патњу, болест и смрт, сиро-
машења породице и националне
економије. 

• Употреба дувана кошта
националне економије енормно
кроз повећање трошкова здрав-
ствене заштите и смањена продук-
тивност. То погоршава неједна-
кости у здрављу и погоршава сиро-
маштво, па најсиромашнији људи

троше мање на основне потребе,
као што су храна, образовање и
здравствена заштита. Око 80% од
превремене смрти од дувана јав-
љају се у неразвијеним или средње
развијеним земљама.

• Производња дувана за-
хтева велике количине пестицида и
ђубрива, који могу бити токсични и
загађивачи воде. 

• Оквирна конвенција о
контроли дувана СЗО (СЗО Свјет-
ске здравствене организације) води
глобалну борбу против епидемије
дувана. Данас, више од половине
земаља у свету, скоро 40% светске
популације (2,8 милијарде људи),
спроводи најмање једну од већине
мера Тхе Вхо Свјетске здравствене
организације, што је исплативо на
највишем нивоу. Све већи број зе-
маља ствара заштитни зид да
отера сметње од стране дуванске
индустрије у владине политике
контроле дувана. 

• Кроз повећање пореза на
цигарете у свету од US $ 1, додат-
них US $ 190 милијарди долара
може да се подигне за развој. Ви-
соки порези дувана доприносe
стварању прихода за владе, сма-
њују потражњу за дуваном, и нуде
важан прилив прихода за финанси-
рање развојних активности. 

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић

У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА, 31. МАЈ 2017 
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КЊАЖЕВАЦ -  Инто-
нирањем химне ''Боже пр-
авде'' у књажевачком Дому
културе почело је обележа-
вање 17. маја, Дана оп-
шине. На време када је овај
крај ослобођен од турске
владавине, поздрављајући
присутне госте из региона и
републике, подсетио је
председник СО мр Миодраг
Ивковић. 

-  Становници Гургу-
совца и Тимочке крајине су
17. маја 1833.године осло-
бођени од вековне турске
владавине. То је датум када
је, после 437 година, на
овим просторима збачена
турска власт, а Гургусовац
припојен матици – казао је
Ивковић.

Генерације Књажев-
чана добијале су битке за
овај град, поручио је пред-
седник општине Милан
Ђокић.

- Љубав према овом
граду даје нам енергију и
вољу за нове победе, а у

нашем времену победа је
сваки нови хектар под
воћем, свако стадо оваца,
свако ново радно место –
рекао је Ђокић.

Највиша општинска
признања – мајске награде
добили су: Обрен Ристић,
члан Удружења књижев-
ника Србије, Саша Јовић,
директор Алфа климе и Ви-

нарије Јовић, професор
Књажевачке гимназије Дра-
ган Јовановић, Славољуб
Томић, уметнички руководи-
лац Школе фолклора ''Коло''
и Барка брасс бенд.

Уметнички део свеча-
ности припао је пијанисти
Милошу Вељковићу и вио-
лонисти Душану Панајото-
вићу, који су и сами, тр-

ажећи свој пут у уметничком
свету, били добитници на-
јвиших признања књаже-
вачке општине.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у

пракси”   - “Овај медијски садржај суфи-

нансиран је од стране општине Кња-

жевац. Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изража-

вају ставове органа који је доделио

средства.”

Додељена највиша општинска признања

О Б Е Л Е Ж Е Н  Д А Н  О П Ш Т И Н Е  К Њ А Ж Е В А Ц
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БОР – Представници ка-
надске EDC банке, која је РТБ-у
Бор одобрила робни кредит за из-
градњу нове топионице и фабрике
сумпорне киселине, посетили су
борску компанију  и у разговору са
менаџментом истакли задовољ-
ство чињеницом да је квалитет ваз-
духа у Бору видно побољшан. То је,
како је рекао представник EDC-а
Најџел Селиг, био примарни разлог
да канадска извозно-развојна
банка финансијски подржи из-
градњу нових металуршких по-
стројења. 

Састанку са менаџментом
борске компаније, руководством
Топионице и Сумпорне, представ-
ницима надзорног органа над
пројектом нове топионице, прису-
ствовали су и амерички независни
инжењери Ерик Партелпог и Тери
Браун, експерти које је EDC банка
раније ангажовала ради провере
оправданости уложених средстава
у изградњу нове металуршке ли-
није.

-Овде смо да видимо како
постројење ради и да сагледамо
еколошки, друштвени и техно-
лошки аспект пројекта и његовог
утицаја на околину. То је оно чиме
се колеге Ерик и Тери, такође, баве.
Задовољни смо што видимо ве-
лико унапређење квалитета ваз-
духа јер то је, као што знате, био и
примарни разлог што смо се
укључили у пројекат. Зато нам је

веома драго што његова импле-
ментација иде у добром правцу –
казао је Најџел.

Према оцени двојице екс-
перата из Америке, Ерика Партел-
пога и Терија Брауна, стање свих
погона у новим металуршким пого-
нима које су обишли дан раније са-
свим је добро и има прогреса у
односу на њихову последњу по-
сету. Тери Браун, задужен за
област заштите животне средине,
истакао је да га посебно радује чи-
њеница што су запослени који
брину о безбедности на раду и еко-

логији променили ставове набоље.
- Управљање опасним отпадом
сада је, у односу на нашу последњу
посету, знатно побољшано – нагла-
сио је Браун. 

Захваљујући на позитивној
оцени, генерални директор РТБ-а
Бор Благоје Спасковски посебно је
нагласио добру сарадњу са неза-
висним инжењерима из Америке.
Од њих смо, како је рекао, увек до-
бијали корисне савете који су нам
послужили да побољшамо и еко-
лошку и економску компоненту
пројекта нове топионице.

-Уз ситне примедбе, које из
објективних разлога нисмо могли
да отклонимо раније, констатовали
смо да је све на задовољавајућем
нивоу и да морамо да наставимо
сарадњу са независним инжење-
рима. Технологија је уходана, а
небо је данас чисто захваљујући

стручним и радним људима из То-
пионице, менаџменту РТБ-а Бор и
надзорном органу пројекта. Ваздух
у Бору данас је чист због воље свих
учесника да екологија буде као пре
сто година – казао је Спасковски.

Представницима EDC ба-
нке и независним инжењерима на
састанку је предочена и могућност
арбитраже са канадским „СНЦ Ла-
валином“ јер се, како се чуло, у раз-
говорима о ревизији пројекта са
техничко-технолошког, еколошког и
економског аспекта не може пре-
небрећи чињеница да се у тек из-
грађеној фабрици сумпорне кисе-
лине 2015. године десио пожар. Он
је нанео огромну штету и оставио
велике последице по рад РТБ-а
Бор. Те последице се и дан-данас
осећају захваљујући непрофесио-
налном понашању „СНЦ Лава-
лина“, канадске фирме која је била
главни носилац посла.

-То су објективни разлози
које помиње Спасковски и Грађе-
вински факултет у Београду ће до
краја овог месеца сачинити ана-

лизу која треба да покаже да ли се
исплати арбитража у Паризу и за-
хтев за накнаду штете од канадског
„SNC Lavalina“ због пожара у фаб-
рици сумпорне киселине. Мате-
ријал је у припреми и биће
претходно анализиран на радној
групи Владе Републике Србије, па
као надзорни орган над пројектом
који сте ви кредитирали, сматрамо
да морате с тим бити упознати – ис-
такао је у име надзора над пројек-
том професор Бранислав Ивковић.

Рударско-топионичарски
басен Бор уредно отплаћује
робни кредит узет за изградњу
нове топионице и фабрике сум-
порне киселине у Бору и EDC
банци у дан измирује немалу
рату. Ануитети се плаћају на
свака три месеца, а фактура за
плаћање у јуну већ је примљена.
Кредит од 101.250.000 долара и
55 милиона евра РТБ Бор ће от-
плаћивати до јуна 2020. године, а
досад је измирено  44,5 милиона
долара и 23,6 милиона евра. 

Г. Т. В.

Н О В А  Т О П И О Н И Ц А  В И Д Н О  П О Б О Љ Ш А Л А
К В А Л И Т Е Т  В А З Д У Х А  У  Б О Р У

Канадска EDC банка и независни инжењери из Америке похвалили екологију у РТБ-у 

Задовољни смо што видимо велико унапређење квалитета ваз-

духа јер је то био и примарни разлог што смо се укључили у пројекат, казао

је представник EDC банке Најџел Селиг. - Имплементација пројекта нове

топионице, за чију је изградњу канадска банка „Бору“ одобрила кредит, иде

у добром правцу. - Представницима EDC банке и независним инжењерима

предочена могућност арбитраже и захтева за накнаду штете од канад-

ског „SNC Lavalina“  због пожара у тек изграђеној фабрици сумпорне кисе-

лине. - РТБ уредно отплаћује робни кредит узет за изградњу нове

топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору и досад је измирено  44,5

милиона долара и 23,6 милиона евра 

Ивковић и Спасковски

Разговор са менаџментом РТБ Бор

Eric Partelpog и Terry Brown
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НЕГОТИН – Више од
150 излагача из источне Србије,
али и суседних земаља, бројни
програми и дешавања само су
део овогодишњег, 12. по реду
Међународног сајма меда и
вина. У конкуренцији од чак 105
вина, стручни жири у саставу
проф.др Александар Петровић,
Маја Поповић и Николина
Лисов, за свеукупног победника
Сајма прогласили су вино
„Мерло барик“ из 2015. Винарије
„Микић“ из Речке. Ово вино је
оцењено златном медаљом у
категорији црвених вина, док је
њихов „Розе“ из 2015. оцењено
као најбоље у категорији розеа,
а припала му је сребрна ме-
даља.

-Поносни смо на то да
су се наш труд и муке испла-
тиле и показале да је, вред-
ним радом, поштовањем свих
правила и прописа у про-
изводњи вина, ситуација из го-
дине у годину у неготинском
виногорју све боља и боља и
да све више и више винарија
улазе у производњу квалитет-
них вина - каже Дејан Микић,

власник Винарије „Микић“.
У категорији белих вина

златну медаљу и прво место
понео је прошлогодишњи „Шар-
доне“ Винарије „Виммид“ из
Видровца.

-Можда је ова награда
и делимично очекивана. Ве-
лики труд је уложен. Рађен је
као ексклузивно вино, које је
одлежавало у барик бурићима
један одређен период. Можда
нисмо очекивали баш да буде

најбоље, али међу најбољима
у сваком случају – каже Ми-
лош Милошевић из Винарије
„ВимМид“.

Најбоље десертно вино
је прошлогодишњи “Црни бер-
мет” Винарије “Равница” из
Инђије, коме је припала и на-
града неготинског међународног
сајма вина за најбоље уређени
штанд на Сајму.

Стручни жири оцењивао
је 105 узорака вина, од којих 51

у категорији црвених, 14 у кате-
горији розеа и 32 у катефгорији
белих. 

-Комисија је донела јед-
ногласну одлуку да су наша
вина све боља и боља. И то не
само неготинска вина, већ и
вина из држава са којима се гра-
ничимо, видинског региона из
Бугарске и округа Крајове и
Турну Северина из Румуније,
што показује да заједно можемо
да напредујемо и кроз зајед-
ничку регионалну понуду мо-
жемо да се и боље пре-
дставимо и да доведемо што
више туриста овде – каже
Душан Петровић, директор Ту-
ристичке организације општине
Неготин.

Слоган и овогодишњег
Сајма меда и вина је „Они виде
мед и винО“. Реч је о палин-
дрому, својеврсној игри речи
које читајући се слева надесно
и обрнуто значе исто. Аутор
овог палиндрома је Милорад
Грбовић, в.д. директора На-
родне библиотеке “Доситеј Но-
ваковић”.

С.М.Ј.

О н и  в и д е  м е д  и  в и н О
У Неготину одржан 12.Међународни Сајам меда и вина 

КЊАЖЕВАЦ - Општи-
на Књажевац и Центар за
обуку и радно ангажовање
младих представили су позив
за подношење предлога за
финансирање програма ''Пар-
тнерства за запошљавање
младих и запошљивости'' у ок-
виру пројекта ''Знањем до
посла''. 

Како је представни-
цима књажевачких предузећа
и удружења објаснио директор
пројекта Кристоф Бауман,
циљ је да млади развију веш-
тине и знања, а локалне ком-
паније добију обучене раднике
и буду конкурентне на европ-
ском тржишту.

- Знањем до посла је
партнерски пројекат Србије и
Швајцарске, који пружа и
оквир за сарадњу између ло-
калних носилаца, пре свега у
области развијања вештина
младих људи. Кад говоримо о
развијању вештина, погле-
дајте ову дивну торбу. То је ло-
кални производ из Књажевца.
Очигледно, Књажевац може
да буде конкурентан у сектору
коже. Са производима већег

квалитета, можете да испла-
ћујете и веће плате. Зато и ра-
димо овај пројекат да вам
помогнемо да развијете веш-
тине ваших запослених, да ак-
тивирамо младе људе који су
одустали од школовања, пла-
нирамо мере које могу да их
подстакну да се ангажују по-
ново - рекао је Бауман.

Потребне информације

о начину учествовања у позиву
могу се пронаћи на званичном
сајту пројекта, или у Центру за
радно ангажовање и општини.

- Крећемо са ствара-
њем локалних партнерстава
са циљем запошљавања мла-
дих, где ће компаније на најне-
посреднији начин укључују у
програм. Све локалне компа-
није позивам да погледају сајт

www.znanjemdoposla.rs, где ће
наћи потребну документацију
за учествовање у овом позиву,
или да контактирају нас, како
бисмо им пружили неопходне
информације - каже Бојан Ра-
досављевић из Центра за обу-
ку и радно ангажовање мла-
дих.

Систем јавно приват-
ног партнерства, који укључује
локалну самоуправу, привреду
и школе, требало би да до-
веде до лакшег запошљавања
младих, који ће имати под-
ршку да се оспособе за она за-
нимања која су потребна
тржишту рада. Пројекат је вре-
дан око 720 милиона динара и
реализује се у оквиру сарадње
влада Швајцарске и Србије.
Поред Књажевца, спроводи се
и у Крагујевцу, Пироту и Новом
Пазару.                             Љ.П.

Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у

пракси”   - “Овај медијски садржај суфи-

нансиран је од стране општине Кња-

жевац. Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изража-

вају ставове органа који је доделио

средства.”

З Н А Њ Е М  Д О  П О С Л А

Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
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КЊАЖЕВАЦ - Чланови Па-
уерлифтинг клуба Књажевац на
петом Државном првенству у Bench
Pressu и Deadliftu РАW & ЕQ које је
одржано недавно у Врању, одвојили
су 17 златних и четири сребрне ме-
даље.

Далибор Илијић у bench
press-u за мушкарце са опремом ос-
војио је прво место у категорији SE-
NIORA-OPEN узраста од 24-39
година до 82.5кг. са подигнутих
200кг и он је уједно проглашен за ап-
солутно и релативно најјачег так-
мичара у овој дисциплини,
саопштено је из овог књажевачког
клуба.

Прво место у кат. ЈУНИОРА
узраста од 20-23 година до 67.5кг. са
подигнутих 90кг припало је и Алек-
сандру Тошићу.

У истој дисциплини за жене
без опреме Лаура Пешић заузела је
прво место у категорији SENIORKI-
OPEN узраста од 24-39 година до
60кг. са подигнутих 80кг и прогла-
шена је  за апсолутно и релативно
најјачу такмичарку у овој дисцип-
лини. Из Пауерлифтинг клуба Кња-
жевац су саопштили и да је Лаура
уједно поставила нови рекорд у овој
дисциплини који сада износи 80кг.

Друго место припало је
Јелени Маринковић у категорији СЕ-
НИОРКИ-ОПЕН узраста од 24-39 го-
дина до 67.5кг. са подигнутих 55кг,
док је Ивана Димитријевић освојила
прво место у категорији SENIORKI-
OPEN узраста од 24-39 година до
67.5кг. са подигнутих 70кг.

Прво место освојила је и
Александра Станковић  у кат. ТИ-
НЕЈЏЕРКИ (Т3) узраста од 18-19 го-
дина до 52кг. са подигнутих 37.5кг.

Александра је у четвртом покушају
поставила нови рекорд који сада из-
носи 40кг, саопштено је из клуба.

У bench press-u за муш-
карце без опреме наступили су:
Душан Савић који је освојио прво
место у категорији SENIORA-OPEN
узраста од 24-39 година до 100кг. са
подигнутих 170кг, Милош Вукићевић
прво место у кат. ЈУНИОРА  узраста
од 20-23 година до 100кг. са подигну-
тих 185кг, Никола Станковић прво
место у кат. ТИНЕЈЏЕРА (Т2) узра-
ста од 16-17 година до 67.5кг. са по-
дигнутих 90кг и Сава Василиевски
прво место категорија МАСТЕР (М6)
узраста од 65-69 година до 90кг са
подигнутих 85кг.

Александар Тошић освојио
је прво место у deadliftu-u за муш-

карце са опремом кат. ЈУНИОРА  уз-
раста од 20-23 година до 67.5кг. са
подигнутих 120кг, а прво место при-
пало је и Александру Радисавље-
вићу  у кат. ЈУНИОРА узраста од
20-23 година до 90кг. са подигнутих
225кг.

Злато је припало и Хри-
стијану Страиновићу у категорији
SENIORA-OPEN узраста од 24-39 го-
дина до 75кг. са подигнутих 250кг.

Како је саопштено из клуба
у deadliftu-u за жене без опреме на-
ступиле су:

Јелена Маринковић друго
место у категорији SENIORKI-OPEN
узраста од 24-39 година до 67.5кг. са
подигнутих 110кг,  Ивана Димит-
ријевић прво место у категорији SE-
NIORKI-OPEN узраста од 24-39

година до 67.5кг. са подигнутих
150кг. која је проглашена за апсо-
лутно и релативно најјачу такми-
чарку у овој дисциплини и она је
поставила нови рекорд у четвртом
покушају у овој дисциплини који
сада износи 155кг, Александра Стан-
ковић прво место у кат. ТИ-
НЕЈЏЕРКИ (Т3) узраста од 18-19
година до 52кг. са подигнутих 90кг. и
Соња Видојковић прво мест у кат.
ЈУНИОРКИ узраста од 20-23 година
до 75кг. са подигнутих 100кг.

У истој дисциплини за муш-
карце без опреме наступили су :Ни-
кола Станковић прво место у кат.
ТИНЕЈЏЕРА (Т2) узраста од 16-17
година до 67.5кг. са подигнутих
160кг, Сава Василиевски прво место
категорија МАСТЕР (М6) узраста од
65-69 година до 90кг са подигнутих
200кг. Овај такмичар је уједно про-
глашен за релативно најјачег так-
мичара и ветерана у овој дисци-
плини, а он је  поставио и  нови ре-
корд који сада износи 200кг, Хри-
стијан Страиновић прво место у
категорији SENIORA-OPEN узраста
од 24-39 година до 75кг. са подигну-
тих 230кг и  Никола Прокић прво
место у кат. ТИНЕЈЏЕРА (Т3) узра-
ста од 18-19 година до 82.5кг. са по-
дигнутих 190кг. 

Пауерлифтинг клуб Књаже-
вац је заузео и прво екипно место
као најјачи клуб у дисциплини
Bench press без опреме, док је у
дисциплини deadlift без опреме за-
узео друго место. На такмичењу је
учествовало 42 такмичара из 12.
клуба из Србије, а одлазак књаже-
вачког клуба на ово такмичење по-
могао је Спортски савез општине
Књажевац.

На петом Државном првенству у Bench Pressu и Deadlиftu RAW & EQ 

З А  П А У Е Р Л И Ф Т И Н Г  К Л У Б  2 1  М Е Д А Љ А

КЛАДОВО - Већ по традицији друга декада маја у Кладову је резерви-
сана за  дечји карневал у предшколској установи "Невен". Принцезе, вештице,
чаробњаци и ликови из цртаћа  само су нека од лица у које су се
прерушили кладовски малишани, учесници пролећног шареног  карневала.

Улицама 22. септембра  и Обилићевом кретала се  весела дружина која
је своју  шетњу окончала  на платоу код Дома културе где је обављена смотра ус-
пелих креација. Деца су носила костиме које су креирали њихови родитељи, а
приредба је део пролећне традиције коју негују запослени у кладовском вртићу.
Ликови из бајки, народних и савремених, допринели су да  дечији бал под маскама
буде централни догађај дана у Кладову. У шареној  поворци учествовало је близу
250 малишана које су с поносом предводили њихови васпитачи.                       М.Р.

П А Р А Д А  К О С Т И М А  И З  Б А Ј К И
Традиционални пролећни карневал ПУ "Невен"

МАЈДАНПЕК - Почетком ове недеље општина Мајданпек до-
била је сагласност свих надлежних о испуњавању услова за нови по-
четак рада аутошкола и полагање возачких испита дозволе на
територији општине Мајданпек, у самом граду. Од како је 2011.године,
ова средина изгубила то право, јер није било услова да се у складу
са важећим законским решењима, обука и полагање обаве на овом
подручју, зарад стицања возачке дозволе, заинтересовани су  морали
путовати у околне градове, што је значајно поскупљивало и цену обуке
и стицања возачке дозволе.

И.Ћ.

КРАЋИ ПУТ ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
Нови почетак рада аутошкола и полагање возачких испита 


