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Ова година је добро почела

и општина Књажевац је свој буџет по-

већала за више од 70 - 80 милиона

динара, захваљући средствима која

смо добили из републичког буџета, за

реализацију унапред дефинисаних

пројеката. Књажевац је проглашен

шампионом када су у питању локалне

самоуправе у делу развоја пољопри-

вреде и ове године настављамо са

интензивном подршком воћарима,

акцентоваћемо сточарство, и пружити

подршку развоју овчарства и ко-

зарства. Желимо да едукујемо наше

људе да се пољопривредом баве на

један модернији начин, поручио је у

интервјуу за недељник „Тимочке“

Милан Ђокић, председник општине

Књажевац.

Књажевац је недавно на
84. Међународном сајму у Новом
Саду проглашен најбољом локал-
ном заједницом у подстицању аг-
робизниса. То је признање, за све
оно што се неколико година уназад
ради на подршци пољопривредној
производњи у општини.

- Општина Књажевац је про-

глашена шампионом када су у пи-

тању локалне самоуправе у делу

развоја пољопривреде. Општина

Књажевац је на овој сајамској мани-

фестацији, која је највећа те врсте у

овом делу Европе, једина општина из

централне Србије која је добила то

признање. Оно нам је утолико драже

јер се за њега никако нисмо борили,

нисмо лобирали. За признање су нас

квалификовали резултати рада, за

које се по Србији чује: Када се пре-

познају резултати и када то виде и

други, то је сатисфакција за све нас

који смо били укључени у овај дугот-

рајни процес. Радило се на томе не-

колико година. То је резултат рада

једног читавог тима који је програм и

осмислио и спроводио. 

Како ће изгледати програм
подршке аграру у овој години ? Го-
ворили сте и о оснивању задруга,
малим млекарама за производњу
стандардизованог козјег сира, који
ће бити бренд књажевачког краја,
Старе планине и Тимочке кра-
јине... 

- У овој години настављамо

са интензивном подршком воћарима

у једном делу, али ове године ћемо

акцентовати сточарство. Овчарство и

козарство су гране које желимо да

развијамо, свесни тога да у многим

нађим селима нема услова за бав-

љење воћарством, па су људи окре-

нути овчарству. Пред њима је увек

био проблем пласмана млека. Зато

смо одлучили, сагледавајући могућ-

ности, да оформимо три мале сиране

у Кални, Минићеву и Бучју, које ће

дневно прерађивати сво оно млеко

које се добије од коза које ћемо поде-

лити у тим селима и у селима око тих

села. То су мали једноставни погони,

које опслужује један радник, а  могу

да прераде у једној шаржи 200 до 500

литара млека, где након три сата до-

бијате готов и упакован производ. По-

стројења су прилично јефтина, имају

све – од анализатора до пакерице.

Ми смо у прошлој години спровели

прелиминарно анкетирање, како

бисмо видели да ли има заинтересо-

ваних суграђана за бављење таквим

видом пољопривреде. Пријавио се

јако велики број грађана. Пројекат је

и од Министарства за регионални

развој оцењен као најбољи у Србији,

министар о њему врло често прича и

у медијима и очекујемо да ћемо до-

бити и врло конкретну новчану под-

ршку ресорног министарства. Проје-

кат ћемо реализовати у сарадњи са

задругом ''Напредак''. 

На једној од седница Ску-
пштине, образлажући разлоге за
други ребаланс буџета, рекли сте
да је 2017. добро почела, мис-
лећи на пројекте који нас
очекују и у граду и на
Старој планини, а за
које је Књажевац
добио и финанси-
јску подршку ми-
нистарстава Вла-
де Србије. 

- Ова година

јесте добро почела.

Општина Књажевац је

свој буџет повећала за више од 70 -

80 милиона динара, захваљући сред-

ствима која смо добили из републич-

ког буџета, за реализацију унапред

дефинисаних пројеката. Први про-

јекат је опремање Јабучког равништа

инфраструктуром. Конкретно, ради се

о водоснабдевању. На овај начин

ћемо отворити један добар број лока-

ција на Јабучком равништу за даљу

градњу и на нама и на држави и на ЈП

Стара планина је да у наредном пе-

риоду само промовишемо те лока-

ције. Нове инвестиције на Старој

планини су нам преко потребне. Тру-

димо се да саобраћајницама пове-

жемо Стару планину и са Коридором

10, са софијским и нишким аеродро-

мом, да бисмо је учинили конкурент-

нијом и доступнијом туристима. Други

пројекат је пројекат замене столарије

на Књажевачкој гимназији, чиме до-

бијамо значајне уштеде када је у пи-

тању грејање. Трећи пројекат за који

смо добили наменска средства је

пројекат израде генералног пројекта

пута Мирковци – Јабучко равниште.

То је врло значајна саобраћајница, јер

ће омогућити гостима из Бугарске,

Турске, да најбрже могуће дођу од

Јабучког равништа, што ће га учинити

још конкурентнијим када су у питању

планински центри у окружењу. Сред-

ства смо, такође, добили за пројекте

социјалне заштите, по којима је наша

општина међу водећима у Србији.

Многи од тих пројеката су инова-

тивни. Добили смо ове године дупло

више средстава него прошле, што је

и одређени вид признања од стране

ресорног министарства за све оно

што као локална самоуправа радимо. 

Један од значајних парт-
нера књажевачке општи-

не је Стална ко- нфе-
ренција градова и

општина. Са њом,
реализоваће се
про-јекат изда-
вања муници-
палних обвез-
ница.  С обзи-

ром да је реч о
новини, не 

само у локалним
оквирима, молим вас да објасните
шта то конкретно значи. 

- Издавање муниципалних

обвезница је свуда у Европи и свету

инструмент развоја локалне самоу-

праве. Ради се о томе да локалне са-

моуправе могу да емитују обвезнице,

које се преко банке промотера про-

дају на тржишту. Емисијом обвезница

постиже се више резултата. Грађа-

нима који су у могућности да штете,

омогућава се да зараде више него

што би зарадили штедњом у послов-

ним банкама, јер је камата на муни-

ципалне обвезнице негде на средини

између камате на штедне улоге и ка-

мате на кредитне пласмане. На тај

начин, грађанима се омогућава да за-

раде вишеструко више у односу на

штедњу у пословним банкама, а ло-

кална самоуправа долази до сред-

става по много повољнијим ка-

матама, него задуживањем код по-

словних банака. На муниципалне об-

везнице се не плаћа порез на добит.

То је, дакле, вишеструко користан ин-

струмент, којим грађани финансирају

развој своје локалне самоуправе. До

одабира пројекта који ћемо реализо-

вати, доћи ћемо кроз читав низ округ-

лих столова, кроз транспарентан

процес разговора са грађанима и

стручном јавношћу.

Незванично се говори о от-
варању нових производних погона

на територији књажевачке оп-
штине? 

- Део општинске парцеле,

иза касарне, на путу ка Зајечару про-

дат је једној озбиљној компанији, која

ту планира да отвори свој производни

погон и која ће се бавити обућарством

и запослити више од сто наших суг-

рађана. Реализација тог пројекта је

извесна, а о којој компанији се ради

још увек није тренутак да објав-

љујемо. У разговорима смо са инве-

ститорима из Турске  да се у хали у

Минићеву формира погон за про-

изводњу текстила. Ти преговори су у

почетној фази. Врло смо близу тога и

да се у једној од хала ИМТ-а фор-

мира један нови производни погон,

који ће се, такође, бавити обућасрт-

вом. 

Књажевац дели судбину
многих малих општина у Србији из
којих млади одлазе, не само у
веће градове, већ и у земље Ев-
ропе и света. Како их задржати,
како их подстакнути да се, након
школовања, врате у родни град,
вероватно је питање на које свако-
дневно тражите одговоре. Мис-
лите ли да је један од начина
пројекат ''Знањем до посла'' ?

- ''Знањем до посла'' је

пројекат који радимо са швајцарским

СДЦ-ом. Морам да нагласим да смо

ми, као локална самоуправа, једини

који са СДЦ-ом радимо чак четири

пројекта. ''Знањем до посла је

пројекат који треба да повећа упош-

љивост наших радника. Много има

наших суграђана који су се фор-

мално школовали за рад у једној,

или другој области. Преквалифика-

ција је модел да се тамо, где постоји

потреба за радницима, да се кроз не-

формалне видове школовања, еду-

кације и тренинге, дође до радника

који ће знати да раде. Формираћемо

тренинг центар за обуку радника у

текстилној и кожарској индустрији.

Планирамо да направимо озбиљан

центар за обуку за информатику и то

на два нивоа – први је стицање еле-

ментарних знања из информатике, а

други је намењен онима који већ

имају озбиљна знања рада на рачу-

нару да та знања комерцализују.

Трећи део тицаће се едукације

наших пољопривредника. Чини ми

се да се пољопривредом бавимо на

начин како су то радили наши де-

дови, а пољопривреда је данас у

свету ствар и креативности, а не

само традиције. Желимо да еду-

кујемо наше људе да се пољопри-

вредом баве на један модернији

начин.

Љ.П.

Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој привреди

: креативност и иновативност у

пракси”   - “Овај медијски садржај су-

финансиран је од стране општине

Књажевац. Ставови изнети у под-

ржаном медијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који је до-

делио средства.”

БУЏЕТ ВЕЋИ ЗА 80 МИЛИОНА ДИНАРА
Милан Ђокић, председник општине Књажевац за “Тимочке“
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БОР - У оквиру обележавања

Дана министарства, славе и Дана по-

лиције,  на Свечаној академији у Му-

зичкој школи у Бору, представљени су

резултати рада ПУ Бор у протеклој го-

дини, 30 полицијских службеника, при-

правника, који су примљени у радни

однос прошле године, положило је за-

клетву и уручене су награде и похвале

најбољим полицијским службеницима

у протеклој години.

Посетиоцима је саопштено да

је у току 2016. године откривено 94 кри-

вичних дела са елементом корупције

као и да је повећан број откривених

дела у вези са наркотицима у односу на

2015. годину. Укупно је заплењено 88

килограма наркотика и 1636 комада

разних врста таблета.

Укупан број кривичних дела

смањен је за око осам одсто у односу

на исти период прошле године а про-

ценат расветљености кривичних дела

у 2016. години износио је 58 одсто док

је у 2015. години он износио 40,65

посто.

- Највеће смањење броја ре-

гистрованих кривичних дела бележи се

у групи кривичних дела имовинског ка-

рактера и то за 109 дела, односно 16,84

одсто. Међу тим делима најчешћа кри-

вична дела су разбојништво, раз-

бојничка крађа, тешка крађа и крађа –

речено је на академији.

Стање јавног реда и мира је

повољније у односу на претходну го-

дину а број прекршаја мањи за 10

одсто.

- Наставићемо борбу против

организованог криминала, корупције,

трговине људима, наркотицима, против

тероризма, уз очување личне и имо-

винске сигурности свих наших грађана.

Бити полицајац није лако занимање. То

је посао који захтева храброст у свим

ситуацијама. Обавеза нам је да наста-

вимо да радимо законито и професио-

нално и то ћемо и чинити. Посебно бих

истакао одличне резултате у области

сузбијања криминалитета, повећања

процената расветљености кривичних

дела са непознатим извршиоцима ,

стабилан јавни ред у угоститељским

објектима, спортским приредбама као

и изузетно активну улогу школског по-

лицајца у соновним и средњим шко-

лама – казао је Бранислав Стојадино-

вић, в.д. начелника ПУ Бор.

Свечаности су између оста-

лих присуствовали директорка Аген-

ције за безбедност саобраћаја Јасмина

Милошевић, председници општина

Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек Жи-

ворад Петровић, Владимир Величко-

вић, Радисав Чучулановић и Дејан

Вагнер, начелник Борског округа Миро-

слав Кнежевић и други.

- Позивам председнике оп-

штина да дају подршку Саветима за

безбедност , јер нам је сваки спашен

живот на улици једнако важан и да убу-

дуће сви заједно радимо на повећању

безбедности у саобраћају – казала је

Милошевићева.

Председник општине Бор Жи-

ворад Петровић похвалио је сарадњу

локалне самоуправе и припадника ПУ

Бор.

Бор је протекле године био

безбедно место за живот и сигуран

град. Надам се да ће и следеће године

то бити још безбедније место, а ло-

кална самоуправа пружиће подршку у

сваком погледу – казао је Петровић.

Председник општине Неготин

Владимир Величковић пожелео је и

убудуће успешан рад полиције у корист

свих грађана.

- Желимо да омогућимо боље

услове за рад припадницима полиције

у Неготину, прдузели смо прве кораке

за трајно решење њихове нове станице

која ће бити на услузи грађанима и где

ће лакше обављати своје задатке – по-

ручио је Величковић.

Први човек Кладова Радисав

Чучулановић је похвалио сарадњу са

припадницима ПУ Бор.

-Заједничким радом насто-

јаћемо да унапредимо безбедност јер

то гарантује миран и дуг живот свих

грађана. ПУ у Кладову ради према

својим могућностима и борићемо се да

се побољшају услови за њихов рад –

рекао је Чучулановић.

И Дејан Вагнер, председник

општине Мајданпек похвалио је са-

радњу са припадницима полиције у

Мајданпеку.

-Сарадња локалне само-

управе са припадницима полиције у

Мајданпеку је сваке године све боља и

настојаћемо да тако буде и у наредном

периоду. Желим им пуно среће у

даљем раду и да остварују још више

успеха у свом послу – казао је Вагнер.

На Свечаној академији при-

годним поклонима награђени су и

најбољи полицијски службеници у Бору

Марко Костић, Неготину Драган Илић,

Кладову Ненад Боснић и Мајданпеку

Жељко Балановић и Перица Петковић.

Полицијски службеници ПУ Бор извели

су показну вежбу техника борилачких

вештина које у свом раду најчешће ко-

ристи полиција. Награђен је писани рад

ученика основне школе Бранко Ра-

дичевић на тему „Мој полицајац“ уруче-

њем захвалнице, док су представници

Агенције за безбедност саобраћаја, из-

вели представу „Пажљивко“, намењену

ђацима првацима.                              Д.К.

БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА СМАЊЕН ЗА ОСАМ ОДСТО
Обележен Дан полиције
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КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 32. седница Општинског већа.

Већници су, поред осталог, разговарали о пројекту ''Водоснабдевање и одвођење

отпадних вода'', који ће наша општина реализовати са KFW банком из Немачке. 

Пројекат ''Водоснабдевање и одвођење отпадних вода'', који ће општина

Књажевац реализовати са KFW банком из Немачке, био је једна од тема 32. сед-

нице Општинског већа. Циљ програма је обезбеђење здраве пијаће воде за на-

редних пола века, чуло се на седници. Према речима Омила Ранђеловића,

директора ''Стандарда'', током реализације пројекта биће замењен већи део аз-

бестних цеви, кроз које вода сада долази грађана.

На седници је било речи и о избору пројеката удружења, који ће се фи-

нансирати из општинског буџета. Износом од 12 и по милиона динара биће фи-

нансирана 23 пројекта, казао је Бранислав Јосифовић, један од чланова комисије.

Највећи износ средстава – шест и по милиона динара опредељен је за

реализацију Фестивала културе младих Србије. Одлука о избору пројеката биће

објављена на званичном сајту општине Књажевац. Већници су усвојили извештај

о степену рализације програма Јавног предузећа за развој, урбанизам и изградњу,

донели план одбране од поплава, а бавили су се и појединачним захтевима гра-

ђана.                                                                                                                         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.”

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  О ВОДОСНАБДЕВАЊУ 

Пројекат “Водоснабдевање и одвођење отпадних вода”
општина Књажевац реализује са KFW банком из Немачке

БОЉЕВАЦ  -  Бољевац је ових дана стециште народ-

них уметника из различитих области, који током четири фе-

стивалска дана предтављају традиционално фолклорно

стваралаштво, народну радиност, старе занате, националну

кухињу. 

Фестивал народног стваралаштва „Црноречје у песми

и игри“, ове године се одржава 47. пут, а отворили су га пред-

школци традиционалним маскенбалом, који је завршен

дечјом представом „Чаробни колач“. Отворена је и изложба

традиционалних инструмената под називом „Звуци света“.

Други фестивалски дан је резервисан за квалификационо

такмичење трубачких оркестара за пласман на Драгачевски-

сабор у Гучи, које се у Бољевцу одржава већ двадесет го-

дина.  По завршетку такмичења организован је концерт „Биг

бенда РТС-а“, на позорници у центру града. 

Трећег дана „Црноречја“ на програму је изложба

„Златне руке“, на којој се представљају излагачи из читаве

Србије. Осим производа народне радиности, старих заната,

лековитог биља, посетиоци могу дегустирати јела традицио-

налне кухуње, а први пут ове године, на изложби учествују и

представници из Новог Пазара. Уметнички програм је резер-

висан за фолклорно стваралаштво, а након представљања

фолклорних група, публици се представља певачка етно

група „Моба“ из Београда и КУД „Голија“ из Новог Пазара. 

Последњи дан фестивала је резервисан за фрулаше,

који се такмиче за пласман на Сабор „Ој, Мораво“ у Присло-

ници код Чачка. Осим фрулаша, наступиће и дечје фолк-

лорне групе, као настављачи традиције Црне Реке и њене

ревитализације у изворном облику, што је и основна концеп-

ција фестивала. „Црноречје“ ће затворити вокално-инстру-

ментални састав „Звуци света“, концертом на позорници у

центру града. Овогодишњи фестивал окупља неколико сто-

тина учесника. Организатори фестивала су Културно-обра-

зовни центар и Туристичка организација Бољевац, а

покровитељи су Општина Бољевац, Министарство културе и

информисања и Министарство трговине туризма и телекому-

никације.                                                                                  М. Г.

Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје –

неће ни жети“ суфинансира Општина Бољевац. Ставови

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изража-

вају ставове органа који је доделио средства.

ПОЧЕЛО 47. „ЦРНОРЕЧЈЕ 
У ПЕСМИ И ИГРИ“ 

Фестивал народног стваралаштва  у Бољевцу                             
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НЕГОТИН -  Петочлана породица Дејана Јенића,

чији је дом потпуно страдао у поплавама које су 2014.  по-

годиле Неготин, после две године подстанарског живота,

уселила се у нову кућу, површине 100 квадрата, коју им је

у оквиру програма помоћи Европске уније поплављенима

у Србији, изградио Дански савет за избеглице (DRC). 

-Немам речи. Кућа је прелепа, имамо по једну спа-

ваћу собу за нас, за сина и снају и за унуку. Имамо пре-

лепу кухињу, купатило, дневни боравак. Све је ново и

лепо, намештај, фрижидер, замрзивач, шпорет, све су нам

опремили. Могу само да се од срца захвалим и општини

Неготин, али и Европској унији и Данском савету за избе-

глице - каже Верица Јенић.

Нову кућу, опремљену намештајем и белом техни-

ком добила је и четворочлана породица Барбуловић, чији

је дом, такође, страдао у поплавама пре три године.
-Општина Неготин је добила две монтажне куће за

породице Јенић и Барбуловић. Ми смо и реновирали још

две куће, једну у Слатини и другу у Неготину, које су у по-

плавама 2014. такође претрпели штету, али знатно мању

него ове две породице. Те су куће реновиране прошле го-

дине. Данас смо, захваљујући Делагацији Европске уније

у Србији и реализатору пројекта, Данском савету за избе-

глице, уселили у нове куће породице Јенић и Барбуловић

- истакла је Слађана Стојановић, руководилац одељења

за друштвене делатности, привреду и развој Општине Не-

готин.

Организација DRC је у општини Неготин за из-

градњу две и обнову још две куће инвестирала  око 50.000

евра.               

С.М.Ј.

Завршена изградња две куће у оквиру програма помоћи Европске уније 

Н О В И  Ж И В О Т  П О С Л Е  П О П Л А В А  
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ЗАЈЕЧАР - Светски дан

заштите животне средине обе-

лежава се 5. јуна сваке године

широм Планете. Овај датум

одредила је Генерална скуп-

штина УН, давне 1972. године,

када је одржана конференција

о заштити животне средине у

Стокхолму. На конференцији

окупило се 113 држава које су

изнеле јасан став о потреби

међународне сарадње у циљу

заштите животне средине.

Предлог да се прославља 5.јун

као Светски дан заштите жи-

вотне средине дала је делега-

ција Југославије. 

Светски дан заштите

животне средине, ове године

одржаве се под слоганом „По-
везивање људи са приро-
дом“. Циљ овогодишњег обе-

лежавања је да нас мотивише

да ценимо лепоту и значај при-

роде, као и да учинимо корак

више да заштитимо Планету

коју делимо. На овај дан оче-

кује се глобална акција ми-

лиона људи, кроз хиљаде

активности широм света, као

подсећање да смо део при-

роде и да зависимо од ње. Овај

слоган нас моли да ценимо

природу њену лепоту и важ-

ност за самог човека. Ового-

дишња земља домаћин је

Канада. Канада је имала зада-

так да осмисли овогодишњи

слоган Светског дана заштите

животне средине и свакако

биће промотер обележавања

овог дана широм планете.

У преко 100 држава, на

Светски дан заштите животне

средине, организују се акције

које имају за циљ промену еко-

лошке свести државника и ста-

новништва у целини, у правцу

одговорнијег понашања према

свом окружењу. У оваквим ак-

цијама, сваке године  учествује

више од пола милијарде људи.

Циљ ових акција је да се

скрене пажња на последице

појединих људских активности

које угрожавају живот на Пла-

нети, као што су загађивање

ваздуха, воде, уништавање

шума и сл. 

У Србији ће током Свет-

ског дана заштите животне

средине бити организоване

бројне активности и манифе-

стације којима се скреће

пажња најшире јавности на

значај и потребу очувања

здраве животне околине.

Слоган под којим се

обележава 5. јун, ове године је

“Повезивање људи са при-
родом-ја сам са природом”,

ове године као и у ранијем пе-

риоду стручна служба Центра

за хигијену и хуману екологију,

Завода за јавно здравље

„Тимок“ Зајечар врши разне ак-

тивности и едукације на поди-

зању еколошке свести, а у

циљу развијања еколошког по-

нашања, људи Борског и

Зајечарског округа и то почев

од предшколског и школског уз-

раста деце. 

Резултати ове активно-

сти показали су да је еколошка

свест људи веома ниска, што је

показатељ правца деловања

Завода на очувању животне

средине. 

Саставили: 
др Дијана Миљковић, 

спец. хигијене
Мр Милијана Вучковић, 

дипл. биолог
Никола Јовановић, 

мср географ за ЗЖС

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- 5.ЈУН

НЕГОТИН – Служба за

заштиту животне средине оп-

штине Неготин пригодним еко-

лошким акцијама обележила је

5.јун, Светски дан заштите жи-

вотне средине. Запослени у

овој служби организовали су за

ученике основне школе

„12.септембар“, као и за мали-

шане Предшколске установе

„Пчелица“  акцију у којој су им

говорили о важностима очу-

вања животне средине деци и

практично демонстрирали како

се разврстава отпад.

Ученици основне школе

“12.септембар” и предшколци

“Пчелице” су у својим двориш-

тима дворишту писали еко по-

руке и цртали на тему заштите

животне средине. Запослени у

овој Служби уручили су деци

еколошке приручнике, али и

слаткише и сокове. 

-Светски дан заштите

животне средине је свакако

један од најзначајнијих еко-

лошких датума. Овај датум је

установила Генерална скуп-

штина Уједињених нација на

првој Светској конференцији

Уједињених нација о животној

средини 1972. године са

циљем да подстакне људе да

се укључе у заштиту животне

средине, да укаже на значај ло-

калних заједница у промени

односа према природи и да се

подстакне стварање парт-

нерства за заштиту животне

средине– каже Слободан

Дијановић, шеф Службе за за-

штиту животне средине.

Светски дан заштите

животне средине ове године

обележава се под слоганом “Ја

сам са природом”. 

С.М.Ј.

Е К О Л О Ш К Е  А К Ц И Ј Е
Светски дан заштите животне средине обележен и у Неготину



ВЕСТИ 7БРОЈ 246

Удружење пословних жена Србије је једанаесту годину за

редом расписало конкурс за избор најбољих предузетница у

Србији – „Цвет успеха за жену змаја“. Ова награда представља

јединствени подстицај и афирмацију пословним женама које се

успешно носе са изазовима привредног окружења  и додатно мо-

тивише жене које су на корак до одлуке да се отисну у свет пред-

узетништва. 

Право учешћа на конкурсу имају све пословне жене у

Србији које су власнице или имају удела у власништву пред-

узећа, без обзира на врсту делатности.

Детаљније информације о конкурсу, упутство и рок за

пријављивање, као и конкурсна документација, могу се преузети

са wеб сајта Удружења пословних жена Србије

(www.poslovnezene.org.rs). 

У претходних десет година на овом догађају је промови-

сано више од 400 жена, њих 112 је добило награде и признања,

а четири су истовремене проглашене и Амбасадоркама Ев-

ропске мреже женског предузетништва.

Свечана додела награда одржаће се 26. октобра 2017. го-

дине у Опери и театру „Madlenianum“ у Београду.

УПИШИТЕ СЕ У РЕД

„ЖЕНА ЗМАЈЕВА“

Саопштење за јавност

КЛАДОВО - У Кладову је  доделом сертификата завршена  основна  ин-

форматичка обука за деветоро лица са евиденције Испоставе Националне

службе за запошљавање. Првој групи полазника  Дејан Михајловић одржао  је 90

часова,сви су успешно завршили обуку  и сада се надају да ће  лакше стићи до

радне књижице код послодавца.

- Убеђен сам да ће ми сертификат помоћи да заснујем радни однос.

Обука је биле пријемчива , ни лака ни тешка, али је чињеница да сам много више

научио иако сам смтарао да се добро сналазим у тој области - казао је  Милан

Новаковић, један од полазника основне информатичке обуке.

Програм Националне службе за запошљавање  део је пројекта "Помоћ

теже запошљивим лицима " који финансира Европска унија  кроз ИПА фондове

2012., а намењен је лицима која су на евиденцији службе дуже од годину дана.

- Реч је о програму који се спроводи за теже запошљива лица која имају

завршену најмање средњу школу. Полазници су  добили сертификат који је ме-

ђународно признат- истакао је Бојан Марковић, из Филијале НСЗ Бор.

Нова група незапослених Кладовљана сазнала је шта их очекује током

тронедељне обуке која ће почети 19. јуна у згради кладовског Средњошколског

центра.                                                                                                            

М.Р.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛАКШИ

ПУТ ДО РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

Обука Филијале НСЗ Бор за незапослена лица из Кладова

МАЈДАНПЕК -  Служба помоћи у кући, као услуга Центра за социјални

рад општине Мајданпек функционише пуних девет година захваљујући одлич-

ној сарадњи са локалном самоуправом, а на задовољство бројних корисника

из редова старачких домаћинстава, односно, болесних и инвалидних лица.

Како Служба помоћи у кући ангажује шест геронто домаћица, на помоћ у кућу

поред Мајданпечана  могу да рачунају и корисници из Доњег Милановца, Рудне

главе и Дебелог луга. За три сата колико су дневно ангажоване у домаћин-

ствима, оне корисницима помажу у одржавању личне хигијене, набавке намир-

ница и сређивања куће или стана. Многима од њих који живе сами, помоћ

геронто домаћица је драгоцена и због тога што како кажу “ има неког ко им от-

вара врата”,  при чему у први план истичу социјалну улогу ових посета. 

Весна Тричковић, директорка Центра за социјални рад у Мајданпеку

истиче да је та установа недавно добила званичну лиценцу Министарства за

рад, запошљавање и социјална питања, кроз Решење о испуњавању свих

услова и стандард за пружање услуге помоћи у кући, те да је по том основу, са

евиденције корисника социјалне помоћи, на пословима геронто домаћица, ан-

гажовано је пет жена из категорије теже запошљивих лица. Захваљујући томе,

кроз јавни рад вредан 655 хиљада динара на четири месеца, колико он траје,

помоћ у кући обезбеђује се за још 38 лица међу којима осим из два градска на-

сеља општине Мајданпек, има и корисника из Бољетина, Јасикова, Тополнице

и Мосне.                                                                                                                               И.Ћ.     

Д Е В Е Т  ГОД И Н А  

К ВА Л И Т Е Т Н О Г  РА Д А  

Служба помоћи у кући за све којима је неопходна

Б О Р С К О  

К У Л Т У Р Н О  Л Е Т О

Обавештење Установе „Центар за културу општине Бор“

БОР - Установа ,,Центар за културу општине Бор’’

организује традиционално БОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

почев од 11. 07. до 05. 09. 2017. године. Програми ће се

одвијати уторком, средом и четвртком у амфитетару Дома

културе са почетком у 19 часова, а средом бисмо предста-

вили неафирмисане уметнике и наше суграђане.

Овом приликом позивамо сва заинтересована

правна и физичка лица да се јаве уколико желе да узму

учешћа током лета. Своје дописе и пријаве у писаној

форми могу доставити правно- финасијској служби Уста-

нове ,,Центар за културу општине Бор“, Моше Пијаде број

1, најкасније до 26. јуна 2017. године, а могу се јавити и

телефоном зарад више информација. Контакт телефони:

030/ 424-546 и 064/86-19-748.

Установа ,,Центар за културу општине Бор“
Тамара Костић

ПР менаџер – Сарадник за односе са јавношћу
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МАЈДАНПЕК - За суботу, 17.јун у Рудној глави, највећем селу општине

Мајданпек, заказана је најстарија манифестација спорта за све и физичке културе

44. по реду Сеоска спортска олимпијада. Ова манифестација традиционално оку-

пља представнике свих месних заједница општине Мајданпек који се уз атрак-

тивне спортске, надмећу и у дисциплинама народног вишебоја. Све прати

изузетно велики број посматрача, а организација је поверена Спортском савезу

општине Мајданпек.

Манифестација се одвија под покровитељством општине Мајданпек.

И.Ћ. 

ПРАЗНИК СПОРТА ЗА СВЕ

Наредне суботе Сеоска Спортска олимпијада у Рудној Глави

10. јуна  2017. године, у 16 сати
САЛА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
Информације на телефон: 030/424- 546 од 8 до 14 сати

УЛАЗ СЛОБОДАН!

К О Н Ц Е РТ  П ОЛ А З Н И К А
Ш К ОЛ Е  Г И ТА Р Е

Установа ,,Центар за културу општине Бор” организује:

НЕГОТИН – Планетарну акцију, Дан изазова, обележили су у Него-

тину и овдашњи основци, ученици градских школа, гимнастичари и фудба-

лери, масовном акцијом вежбања на централном градском платоу у

организацији Спортског савеза општине Неготин. Покровитељ ове спортско-

рекреативне манифестације била је општина Неготин.

-Ово је један од начина да се деца правилно развију, да им се

спортским активностима мало одвуче пажња од дружења са интернета, те-

лефона. Жеља нам је да оваквих акција у Неготину, свакако, буде више –

рекао је Иван Којић, професор физичке културе.

Више од стотину деце из основних школа “Вера Радосављевић”,

“Вук Караџић”, “Бранко Радичевић” и “12.септембар”, као и чланови Гимна-

стичког клуба “Хајдук Вељко” и фудбалери  ОФК “Бобан”  вежбали су уз

осмех, а са њима и старији Неготинци, који су радо учествовали у овој акцији

чији је циљ анимира у што већем броју грађане како би се укључили у рек-

реативне активности са спортским и културним садржајима кроз игру, дру-

жење и забаву. 

-Акцију организујемо са циљем да се деца што раније и што актив-

није укључе у програм физичког вежбања. Сваки од градова, учесника ове

манифестације, има прилике да прикаже како и на који начин анимирају

своје омладинце. Ми смо то на овај начин урадили, уз помоћ колега, уз

помоћ фудбалског клуба, гимнастичког клуба и свих основних школа. На

најлепши могући начин приказали смо колико деца активно, кроз осмех могу

себи да приуште једно вежбање у природи- каже Ана Ранђеловић, професор

физичке културе и идејни творац Гимнастичког клуба “Хајдук Вељко”.

С.М.Ј.

Д А Н  И З А З О В А
У организацији Спортског савеза општине Неготин приређена акција 

КЊАЖЕВАЦ - У част и славу вишње, воћа које доминира у васиљ-

ским воћњацима, под мотом ''Вишњичица род родила'', организију се у овом

селу ''Дани вишње''. Други по реду одржани су у суботу, трећег јуна. 

Манифестација која је покренута прошле и ове године је окупила

произвођаче, домаћице и домаћине са посластицама, припремљеним од

вишања, чуваре народне традиције. Отвараћији ''Дане вишње'' председник

општине Милан Ђокић подсетио је да је реч о воћу по коме смо препознат-

љиви и у европским оквирима: ''У претходних неколико година учетворо-

стручене су површине под вишњим. Када сва та вишња буде почела да

рађа, бићемо међу првих десет општина у Европи'', нагласио је Ђокић. 

Већина становника Васиља живи од вишње, каже  Марко Петро-

вић, један од произвођача: ''Прошле године смо покренули ову манифеста-

цију како бисмо се захвалили људима у Васиљу који живе од вишње. То је

производ који одржава ово село.''

У програму, који је припремљен за ову прилику, наступили су уче-

ници Основне школе ''Вук Караџић'', одељење у Васиљу, Школа фолклора

''Коло'', фрулаш Златко Виличић и народни песник Слађан Илић.  Сви они

имали су подршку Удружења за неговање традиције ''Извор''. Манифеста-

цију су организовали месна заједница Васиљ и општина Књажевац.   Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфи-

нансиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства.”

ДАНИ ВИШЊЕ У ВАСИЉУ

Манифестација окупила произвођаче, домаћице и домаћине 
са посластицама, чуваре народне традиције


