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КЊАЖЕВАЦ - У
Књаже-вцу је одржана 33. сед-
ница Општинског већа на којој
се разматрало о завршном
рачуну буџета за 2016. годину,
броју деце у вртићима, као и о
нацрту Локалног акционог
плана за борбу против коруп-
ције. 

Бар за педесетак де-
тета и у наредној години неће
бити места у Предшколској
установи ''Бајка'', чуло се на
седници, о чему је већнике
обавестио директор Драган
Ђорђевић.

- Добили смо 194 за-
хтева, 119 можемо одмах да
реализујемо, око 24 захтева су
у разматрању, али ће, свакако,
око педесетак родитеља
остати ван вртића и чекати

неку другу прилику -  казао је
Ђорђевић. 

Важно је да за све ма-
лишане буде места у ''Бајци'',
сложили су се већници. По-
већање капацитета у вртићима
биће један од приоритета,

рекао је заменик председника
општине Мирољуб Михајло-
вић.

- Ми смо, као и до сада,
дали повећање од 20 одсто,
помоћи ћемо многим родите-
љима, али ћемо и ове године

имати 50 детета који неће бити
уписани. Донели смо закључак
да се потрудимо да у наредној
години стање побољшамо –
нагласио је Михајловић.

Већници су утврдили
нацрт Одлуке о доношењу Ло-
калног антикорупцијског плана.
Сагласност на прихваћен про-
грам рада буџетског фонда за
заштиту животне средине
треба да да ресорно мини-
старство.                           Љ.П.

Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и инова-

тивност у пракси”   - “Овај ме-

дијски садржај суфинансиран је од

стране општине Књажевац.

Ставови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не изра-

жавају ставове органа који је

доделио средства.”

СМЕШТАЈ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

БОР - Захтев за смену председника општине Бор Живорада Петро-
вића (СНС) од укупно 35 одборника колико броји локални парламент у Бору,
подржало је својим потписима њих 25. 

-Нисмо задовољни извршном влашћу у претходном периоду, не по-
штују се страначки договори и то је оно што се замера Петровићу у његовом
досадашњем раду – казао је протекле недеље Видоје Адамовић (СНС), пред-
седник Скупштине општине Бор.

Драган Жикић (СПС), председник Општинског обора СПС,  истиче да
је СПС као коалициони партнер у локалној власти подржао захтев за смену
Петровића са места председника општине Бор.

-Откада је СПС ушао у коалициону сарадњу са СНС у Скупштини оп-
штине Бор, нисмо имали неку посебну сарадњу са председником општине Жи-
ворадом Петровићем. Није нас консултовао око многих ствари које су урађене
и нисмо имали неку сарадњу са њим, и зато смо и подржали захтев за његову
смену са места председника општине Бор – рекао је Жикић протекле недеље.

Са друге стране први човек Бора истиче да су испоштовани сви стра-
начки договори.

-Није тачно да нису испоштовани страначки договори. Ја сам „војник“
странке и ако из странке буду захтевали да се повучем са места председника
општине то ћу и учинити. Пуно тога је урађено у протеклом периоду за Бор, и
ако буду из врха странке тражили да се повучем са места председника учинићу
то чистог образа – истакао је Петровић.

Захтев за смену Петровића са места председника општине Бор под-
ржало је 18 одборника СНС, представници СПС и неких опозиционих партија.

Д.К.

ТРАЖЕ СМЕНУ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ БОР

Захтев потписало 25 одборника СО Бор

КЛАДОВО - На 36. седници Општинског већа у Кладову једногласно
је усвојена Одлука  о комасацији укупно 8000 хектара обрадивог пољопривред-
ног земљишта у 10 катастарских општина. Већници су подржали и Одлуку о
расписивању  јавног огласа за први круг давања у закуп 500 парцела укупне
површине 1675,7 хектара обрадивог пољопривредног земљишта у државној
својини  у 23 катастарске општине на територији општине Кладово. Чланови
општинске Владе усвојили су и предлог одлуке о измени буџета општине Кла-
дово за 2017. годину којом се планира да текући приходи  из пореза на зараде
буду  увећани  за 15.560.000 динара тако да приходна страна општинске касе
уместо 660,6  милиона динара сада износи 676.201.296 динара. Из  увећаних
прихода финансираће се тачно одређени расходи.

- У циљу унапређења услова за функционисање пет основних школа
у нашој општини издвојили смо 3,5 милиона динара, стотину хиљада динара
више по Решењу Пореске управе  биће усмерено  за исплату обавеза ПУ
"Невен", док је по два милиона динара опредељено за израду Плана детаљне
регулације у општини Кладово и за завршетак градње парохијског дома у храму
"Свети Ђорђе" у Кладову, јер су то приоритети - појаснио је Радисав Чучулано-
вић, председник општине Кладово.

Чланови Општинског већа дали су сагласност  на предлог Одлуке
Главног пројекта техничког регулисања саобраћаја на уличној мрежи општине
Кладово, као и на предлог Одлуке о радном ангажовању два васпитача у ПУ "
Невен" због повећаног обима посла.                                                               М.Р.

К А С А  П У Н И Ј А  З А  1 5 , 5  
М И Л И О Н А  Д И Н А РА

На седници Општинског већа у Кладову усвојен ребаланс буџета

Живорад Петровић



БРОЈ 247 3АКТУЕЛНО

КЛАДОВО - На  пригод-
ном скупу у Темишвару у Румунији
у присуству званица и Драгана Но-
ваковића, његовог заменика,
председник општине Кладово Ра-
дисав Чучулановић са партне-
рима из Епископије из Тун
Северина, из општина Бростени и
из Асоцијације из Лупше  потписао
је Уговор о реализацији  пројекта
"Наслеђа на граници Дунава" који
из ИПА фондова у износу од 1,3
милиона евра суфинансира Ев-
ропска унија у оквиру преко- гра-
ничне сарадње Румунија - Србија.
Реч је о изградњи визиторског
центра на улазу у средњовековну
тврђаву "Фетислам", а општина
Кладово је  водећи партнер на

пројекту.
- Реч је о највреднијем уго-

вору који је општина Кладово до
сада потписала у оквиру програма
прекограничне сарадње. Заслуга
за то припада и запосленима у
канцеларији за Локални економ-
ски развој, Мини Новаковић и Сла-
ђану Бобићу ,који су радили на
изради пројекта за који нам је над-
лежна комисија упркос строгим
критеријумима доделиа 93 поена.
Радови на изградњи визитор це-
нтра почеће до краја јуна, трајаће
две године и када буду завршени
оплемениће туристичку понуду
општине Кладово - казао је први
човек те подунавске општине.                                         

М.Р.

ЗА ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР 1,3 МИЛИОНА ЕВРА
Општини Кладово одобрен пројекат прекограничне сарадње

МАЈДАНПЕК- Настављајући лепу праксу започету прошле
године, у Скупштини општине Мајданпек прошле недеље упри-
личили су пријем за овогодишње носиоце Вукове дипломе из свих
пет основних школа општине. За остварен успех и залагање током
осмогодишњег школовања, 21 ученик и ученица који су током шко-
ловања знали само за петице, или у просеку сваки 10. свршени ос-
новац награђен је таблет рачунаром које им је уз честитке уручио
Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек:

-Не знам како ви доживљавате Вукову диплому. По мени је
она једно признање за велики труд и ангажовање које сте уложили
свих ових година и то пре свега треба да буде подстрек за вас да  са
учењем наставите и даље и да убудуће будете одлични ученици, а
ја бих волео и „вуковци“- рекао је том приликом први човек општине
који је такође својевремено, школу завршио са истом дипломом: -
Осим што је признање, Вукова диплома је и обавеза и одговорност,
коју треба и даље да потврђујете добрим оценама, према вашим на-
ставницима као и према вашим родитељима који у вас полажу ве-
лике наде за даље школовање. Моја је жеља лична према свима
вама да постижете добре резултате, постижете добар успех, наста-
вите са школовањем, завршите факултете, јер ви сте онај део уче-
ника који има велики потенцијал, велики капацитет, да стекне знање
и то касније примени у животу” – рекао је Вагнер посебно подву-
кавши: -  Ви сте, најкраће речено, будућност ове земље”. 

Општина Мајданпек је на овај начин обрадовала најбоље ос-
новце, те додатном пажњом и скромним поклонима на неки начин
похвалила ангажовање и труд најбољих основаца настојећи да их
мотивише за даљи рад. У разговору са општинским званичницима,
било је распитивања за услове под којим се за даље школовање
може остварити право на стипендију, те признања да већина најбо-
љих планира да упише гимназију отварајући себи пут да школовање
заврши тек добијањем факултетске дипломе.

И.Ћ.

В У К О В Ц И М А  П О  
Т А Б Л Е Т  Р А Ч У Н А Р

Настављена лепа пракса

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Милан Ђокић потписао је у Влади
Србије уговор са Немачком развојном банком KFW за пројекат водоснабдевања
у оквиру програма "Помоћ водоснабдевању и канализацији у општинама
средње величине у Србији”. 

Уговоре о позајмицама су, у присуству немачког амбасадора Аксела
Дитмана, потписали министарка градјевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Зорана Михајловић, министар финансија Душан Вујовић, директор у KFW
за комуналну инфраструктуру за југоисточну Европу и Турску Кирк Милнер, гра-
доначелници и председници општина и директори локалних комуналних пред-
узећа која учествују у програму. 

Реализацијом пројекта са Немачком развојном банком општина Кња-
жевац обезбедиће за своје грађане здраву пијаћу воду бар за наредних пола
века, каже за недељник „Тимочке“ председник општине Милан Ђокић. 

- Део средстава који ће бити искоришћен у Књажевцу је три и по ми-
лиона евра. Овим средствима ћемо заменити доводни цевовод фи 500 од Ба-
њице до Сињег вира у дужини од четири километра. Заменићемо, такође
четири километра пвц цеви фи 400 у самом граду, као и  бетон – азбестне цеви
у 10 до 15 улица. Књажевац има јако добро извориште из кога се снабдева ква-
литетном водом. Извориште има довољан капацитет, али је водовод стар више
од 40 година. Цеви кроз које вода пролази су дотрајале, кварови су чести и пуно
коштају. Реализацијом овог пројекта имаћемо квалитетну пијаћу воду за све
грађане. Књажевац ће бар у наредних 50 година бити миран када је у питању
водоснабдевање - истакао је Ђокић. 

Тридесет одсто средстава од укупног износа је помоћ немачке државе,
а 70 одсто кредита  сервисираће Јавно комунално предузеће ''Стандард''. Рок
отплате је 15 година, са грејс периодом од пет година и годишњом каматом од
1,1 одсто. Поправка кварова на разним деловима водоводног система, која је
буџет општине сваке године коштала и до 20 милиона динара, реализацијом
овог пројекта постаје прошлост. 

Осим у Књажевцу, програм ће се реализовати и у Кикинди, Врбасу и
Параћину, а укупна вредност је 17 милиона евра.                                           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.”

З Д РА В А  В О Д А  З А  
Н А Р Е Д Н И Х  5 0  Г О Д И Н А  

Поптисан уговор са KFW банком
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БОРСКИ ОКРУГ -
Председници општина Бор-
ског округа похвалили су са-
радњу са Полицијском упр-
авом Бор и изразили очеки-
вања да ће она у будућем пе-
риоду бити чвршћа и још
боља. Бранислав Стојадино-
вић, в.д. начелника ПУ Бор на-
гласио је да је посебан
акценат у раду полиције без-
бедност и заштита деце и ом-
ладине.

- Сарадња између по-
лиције и локалне самоуправе
је изузетна. Трудимо се да по-
могнемо у сваком погледу
њихов рад. Прошле године
смо купили два возила што је
било неопходно за ПУ Бор.
Бор је безбедан град што по-
казује да се ради на превен-
тиви и за то дугујемо захва-
лност начелнику Браниславу
Стојадиновићу и свим припад-
ницима ПУ Бор – рекао је Жи-
ворад Петровић, председник
општине Бор. 

Истог је мишљења и
Дејан Вагнер, председник оп-
штине Мајданпек.

– Сарадња са поли-
цијом је добра и морам да на-

гласим да је све боља из го-
дине у годину. Општина је увек
отворена за сарадњу и има
простора да она буде још
чвршћа, тежићемо ка томе и
надам се да ће резултати то
показати у наредном периоду.
Према информацијама које
имамо, сматрам да је безбедо-
носна ситуација у Мајданпеку
и Доњем Милановцу добра –
рекао је Вагнер.

Радисав Чучулановић,
председник општине Кладово
нагласио је да основни циљ

сарадње полиције и локалне
самоуправе безбедност свих
грађана.

– Одлично сарађујемо
са полицијском станицом у
Кладову. Што се тиче мигрант-
ске кризе нисмо толико су-
очени са том појавом као
друге општине у региону али и
код нас има миграната. Са
друге стране, општина Кла-
дово је једна од безбедних оп-
штина и радује нас чињеница
да се грађани осећају сигурно
и дању и ноћу као и да је без-

бедна  њихова имовина. То је
и наш и циљ сарадње са поли-
цијом – истакао је Чучулано-
вић. 

Владимир Величковић,
председник општине Неготин
изјавио је да је сарадња ло-
калне самоуправе и полиције
добра икао и да је  намера да
она у будућем периоду буде
још стабилнија. 

- Зграда полицијске ст-
анице у Неготину је у очајном
стању, и убрзано радимо на
решавању тог проблема. До-
били смо одобрење МУП-а уз
присуство начелника ПУ у
Бору Бранислава Сто-јадино-
вића, одобрена су средства из
МУП-а, постоји лока- ција и са
тим средствима и новцем који
издваја локална самоуправа
надам се да ћемо брзо доћи
до коначног решења за све по-
лицијске структуре. Одељење
саобраћајне полиције је ос-
тало без просторија, нашли
смо прелазно решење и
ускоро ћемо решити све те
проблеме. Ми ћемо наш део
посла обавити у року који је
предвиђен – рекао је Величко-
вић.                                    Д.К.                                                                                                               

Председници општина Борског округа похвалили сарадњу са ПУ Бор

Б Е З Б Е Д Н О С Т  Д Е Ц Е  П Р И О Р И Т Е Т
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ЗАЈЕЧАР - Контрола дувана може да прекине круг сиро-
маштва, допринесе нестанку глади, унапреди одрживу пољопривреду
и економски раст и бори се против климатских промена. Повећање
пореза на дуванске производе може се такође искористити да се фи-
нансира универзална здравствена заштита и други државни програми
који подстичу развој.

Јачање напора на контроли дувана није само задатак државе:
људи могу да допринесу на индивидуалном нивоу да се створи одр-
живи свет без дувана. Они могу да се обавежу да никад неће кори-
стити дуван. Они који га користе могу да прекину са том навиком или
да потраже помоћ за одвикавање, што ће заузврат заштити њихово
здравље као и здравље људи који су изложени дуванском диму, као
што су деца, други чланови породице и пријатељи. Новац који се не
троши на дуван може се заузврат користити за друге неопходне по-
требе, као што је куповина здраве хране, здравствена заштита или
образовање.

У организацији ЗЈЗ “Тимок” Зајечар, Центра за промоцију
здравља, Превентивног центра ЗЦ-а Зајечар и Црвеног крста Зајечар,

обележен је Светски дан без дувана 31. мај 2017. године у Зајечару,
централном манифестацијом у средњошколском центру под слоганом
“Дуван-претња развоју” на којој су ученици свих средњих школа
учествовали у акцији “Више витамина, мање никотина” (заменом
цигарете за воће). Посебно учешће су узели ученици Средње меди-
цинске школе. Подељен је здравствено едукативни материјал (агитке,
брошуре, постери).

Манифестацију су пратиле ТВ екипе локалних мас медија –
Ф-канал Зајечар, Za Media, Zaječar Onlline, и емитовано је 6 Тв прилога
, 3 радио емисије и 2 новинска чланка. 

Током месеца маја одржана су предавања и подељен је
здравствено едукативни материјал, агитке и постери у основним и
средњим школама на подручју Зајечарског и Борског округа.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

Марина Војновић
Ана Точевић

Активности поводом обележавања Светског дана без дувана 2017.године

Д У В А Н - П Р Е Т Њ А  Р А З В О Ј У

НЕГОТИН – Гимназија и средње стручне школе у оп-
штини Неготин у предстојећем уписном року понудиле су
свршеним основцима 336 места на профилима у редовном
школовању и 34 на ванредним.  

„Неготинска гимназија“, осим стандардних смерова као
што су друштвено-језички и природно-математички на којима
места има за по 30 ученика, ове године понудила је и смер оп-
штег типа на којем је, такође понудила, 30 места. Уз то, Планом
уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
планиран је и упис по пет ученика на ванредно школовање на
природно-математичком и друштвено-језичком смеру.

Техничка школа на своја два образовна профила, елек-
тротехника и машинство и обрада метала, такође уписује 90
ученика. Планом уписа предвиђено је да се на профилу елек-
тротехника, за занимање електротехничар рачунара, у четво-
рогодишњем трајању, упише 30 ђака на редовном школовању
и пет на ванредном. Знатно више места планирано је на про-
филу машинство и обрада метала где ће, како је планирано,
бити уписано 30 будућих машинских техничара моторних во-
зила, такође у четворогодишњем трајању. Неготинска Техничка
школа уписује и по 15 будућих аутомеханичара и механичара
грејне и расхладне технике, у трогодишњем трајању. У овим
одељењима ће места бити и за по три ђака који се буду опре-
делили за ванредно школовање.

Највише слободних места за упис свршених осмака у
општини Неготин понудила је Пољопривредна школа са домом
ученика „Рајко Боснић“, 120 за редовно и 13 за ванредно шко-
ловање. Ова школа ће, попут мајданпечке Техничке школе и

кладовске средње школе „Свети Сава“, од јесени, као једини у
региону, започети и процес дуалног образовања и то за 30 бу-
дућих пољопривредних техничара. Пољопривредна школа, на
профилу: пољопривреда, производња и прерада хране уписује
и по 30 ученика на занимањима ветеринарски техничар и пре-
храмбени техничар. За ванредно школовање предвиђен је упис
пет будућих ветеринарских техничара и три прехрамбена. На
профилу: хемија, неметали и графичарство и ове године ће
бити уписано 30 ђака за занимање техничар за индустријску
фармацеутску техологију.                                                    С.М.Ј.

Неготинске  школе уписују 370 ђака

У П И С  У  С Р Е Д Њ Е  Ш К О Л Е
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БОР - Уз помоћ  Министарства
трговине, туризма и телекомуникација и
подршке компаније Ракита, ИТ заједница
у Бору добила је заједнички простор за
рад (coworking) намењен ИТ предузетни-
цима и фриленсерима (freelance) из
Бора и околине који желе да развијају
своје производе и услуге уз помоћ ин-
формационо-комуникационих техноло-
гија. Четири борске организације:
WебДан, БИТНО, Бор030 и Образовно
креативни центар, направили су ИТ Цен-
тар који се налази у просторијама ОШ
„Бранко Радичевић“ у ул. Николе Па-
шића бб у Бору.

Својевремено је Бор био град
са највише блогера по глави становника,
а и данас су многи од њих активни и
живе од блоговања. Осим форума и бло-
гова, ИТ заједница из Бора организовала
је неколико конференција од којих су
најпознатији  БлогОпен 2008, а у послед-
њих пет година организују WebDan кон-
ференцију. Ова екипа редовни је учесник
скоро свих конференција у региону,
често на конференције иду у каравану и
препознатљиви су на свим скуповима.
лтекако су ангажовани на едукацији о
развоју интернета у пословне и едука-
тивне сврхе па су кроз неколико
пројеката обишли скоро све руралне
средине у циљу проширивања знања. 

- У последње време пуно је ин-
тернет стручњака из Бора који раде у ИТ
компанијама, freelancera-а који раде од
куће, ИТ предузетника који покрећу своје
послове на интернету. Сада су се стекли
услови да Бор добије свој простор за рад

у којем ће они имати могућност да раз-
вијају своје производе и услуге уз помоћ
информационо-комуникационих техно-
логија у ИТ Центру - изјавио је Зоран Ми-
лојевић, директор Образовно креативног
центра.

Чест је случај да све промоције
и организације своје кампање крену баш
из Бора јер је број посетилаца загаран-
тован.

- Очекујем да нови ИТ центар у
Бору пружи прилику ИТ предузетницима
и фриленсерима из овог града и око-
лине, да додатно развијају идеје, знања
и способности, кроз програме едукације,
састанке, размену идеја и информација
и заједницжчки рад. Ово је један од
десет пројеката ИКТ заједница које до-

приносе умрежавању грађана и при-
вредних субјеката на локалном нивоу,
који је ове године подржан од стране Ми-
нистарства трговине, туризма и телеко-
муникација. Ови пројекти треба да
допринесу и повећању компетенција гра-
ђана у области ИКТ индустрије и техно-
лошког предузетништва, у циљу
запошљавања и самозапошљавања у
области ИКТ-а, као и да допринесу раз-
воју локалних заједница, превазила-
жењу дигиталног и социјално-
економског јаза и јачању ИТ потен-
цијала, нарочито младих људи -
изјавила је Татјана Матић, државни сек-
ретар у Министарству трговине, туризма
и телекомуникација, која је због ванред-
них обавеза отказала своје присуство

свечаном отварању.
Дејан Кожељ, генерални ди-

ректор компаније Ракита из Бора нагла-
сио је да је ова компанија подржала
реализацију пројекта „ИТ предузет-
ништво “ јер је препознат велики потен-
цијал и шанса да Ракита помогне
локалној заједници у отварању нових
радних места. 

- Веома смо поносни на парт-
нерство са Образовно- креативним цент-
ром јер тежимо истом циљу, а то је
оснаживање грађана кроз едукацију и
усавршавање. Најбољи начин да се до-
принесе широј заједници је управо инве-
стирање у пројекте који су стратешки,
дугорочни и самоодрживи и који могу да
допринесу умањењу стопе незапослено-
сти у општини Бор - изјавио је Кожељ. 

Паралелно са овим пројектом
ИТ заједница реализује и пројекат еду-
кације из области ИТ предузетништва у
сарадњи са компанијом Ракита у којем је
120 грађана из Бора и околине похађало
обуке, уз менторство предавача, из сле-
дећих области:
- Wеb програмирање (php, html)
- ИТ маркетинг у туризму
- Графички дизајн
- Администрација и књиговодство у ИТ
компанијама
- Право у ИТ компанијама

Ускоро се започети и реализа-
ција тзв. предузетничких ИТ обука (стра-
тегије наступа, вођење пројекта).
Очекујемо да ИТ центар у Бору буде
,,дом’’ у коме ће ови млади стручњаци
радити.                                                Б.П.

ОТВОРЕН ИТ ЦЕНТАР У БОРУ
У просторијама ОШ “Бранко Радичевић”

НЕГОТИН – Ангажовањем четворо незапослених са евиденције На-
ционалне службе за запошљавање, у општини Неготин почели су јавни радови.
Реч је о пројекту  Службе за заштиту животне средине општине Неготин, „Мој
град чист и леп“, вредним 524.382 динара.

У оквиру овог пројекта радници ће бити ангажовани од јуна до септем-
бра на више локација у граду, али и на чишћењу и уређењу приступних путева
граду и туристичким локалитетима.

-Предвиђено је чишћење и уређење приступних путева: до плаже
„Кусјак“ и плаже са непосредним окружењем, од Здравственог центра у Него-
тину до излетишта „Бадњево“, на излазу из града до раскрснице Чубра-Мок-
рање, затим пут на излазу из града до моста према Самариновцу, па на излазу
из града до градске депоније, на излазу из града до седишта Пољопривредне
стручне службе - Буковски пут, затим на излазу из града – Милошевски пут, као
и чишћење и уређење парк шуме Цвећара, простор вашаришта у Неготину и
парковских површина у граду –  каже Слободан Дијановић, руководилац
Службе за заштиту животне средине општине Неготин. 

Радници ангажовани на јавним радовима месечно ће примати 18.000
динара, а уплаћено им је социјално и здравствено осигурање. Ангажовани су
на основу уговора о привремено повременим пословима на четири месеца, а
селекцију је вршила Национална служба за Запошљавање, преко које се и фи-
нансира овај пројекат.                                                                                    С.М.Ј.

АНГАЖОВАНО ЧЕТВОРО 
НЕЗАПОСЛЕНИХ

Почели јавни радови у оквиру пројекта “Мој град чист и леп”

МАЈДАНПЕК - Више стотина Мајданпечана не-
пријатно је изненадила информација да се у граду под Ста-
рицом 1.јула затварају филијала и банкомат Alpha Банке
Србија. Већина корисника услуга ове банке била је упо-
зната да је уговором о преузимању 100 одсто акција Alpha
Bank Србије у власништво АИК Банка а.д. Београд, потпи-
саном 11. априла 2017, омогућен је обједињен заједнички
наступ обе банке на тржишту Србије. Alpha Bank је своје
пословно име променила у Јубанка а.д. Београд. Било је
наговештено да ће у циљу унапређења ефикасности рада,
бити оптимизована мрежа пословница Банке, али је вест о
томе да ће убудуће ову банку морати да потраже на адреси
у 70-так километара удаљеном Бору, многе определила да
затраже и нова решења. 

И.Ћ.

ЗАТВАРА СЕ ALPHA БАНКА

Више стотина Мајданпечана тражи ново решење
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МАЈДАНПЕК - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Мајданпеку ухапсили су Н. С. (52) из Доњег Милановца, због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело насиље у породици.

Он се терети да је физички напао супругу и њену ћерку. 
Судија за претходни поступак одредио је осумњиченом притвор до 30

дана, као и продужење хитних мера које се односе на забрану да контактира
жртву насиља и прилази јој и удаљавање из стана. 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Саопштење з ПУ Бор

БОР, ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова,
у сарадњи са надлежним тужилаштвима, Пореском полицијом и Безбедносно
информативном агенцијом, у координираној акцији „Сигнал“, ухапсили су 74
особе и поднели кривичне пријаве у редовном поступку против 46 особа, због
постојања основа сумње да су од 2007. године до данас починиле више ко-
руптивних кривичних дела и кривичних дела везаних за кријумчарење људи. 

Осумњичени су, како се сумња, извршењем кривичних дела нанели
материјалну  штету од око два милијарде динара буџету Републике Србије,
Фонду за капитална улагања аутономне покрајине Војводине, буџетима ло-
калних самоуправа и другим привредним субјектима. 

Припадници Министарства унутрашњих послова у Зајечару ухапсили
су службеника јавног предузећа “Електропривреда Србије“ пословнице у Со-
кобањи О.Д. због постојања основа сумње да је злоупотребивши службени
положаја оштетила „Електропривреду Србије“ за 2.232.280 динара.

Сумња се да је О.Д. од јуна 2014. до јануара ове године, користећи
своја овлашћења за приступ и књижења у апликацији референтски налог, без
књижних одобрења прокњижила 208 уплата у корист купаца физичких лица
за електричну енергију у износу од 975.424 динара.

Како се сумња О.Д.  је, такође, на шифру колегинице, без њеног
знања и без књижних одобрења, прокњижила још 292 уплате у корист купаца
у износу од 1.256.856 динара. 

Готовинске уплате од купаца, осумњичена је примала  повремено
радећи на шалтеру уместо тренутно одсутних благајника, а уплатама није за-
дуживала благајну већ је купцима оверавала примерке налоге за уплату а
своје примерке након књижења кроз референтске налоге уништавала,. 

Новац од тих уплата, како се сумња О.Д. је присвајала за себе, чиме
је оштетила ''Електропривреду Србије'' за 2.232.280 динара.

* * *
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зајечару ухапсили

су запосленог у у Геронтолошком центру Д.Ј. због постојања основа сумње
да је починила кривично дело проневера. 

Постоје основи сумње да је Д.Ј., као благајник Герентолошког центра,
од августа 2014. до фебруара 2017. године у више наврата противправно за
своје потребе присвајила 2.400.000 динара, који су јој били поверени у раду
у служби у виду депонованих средстава и џепарца корисника Центра. 

* * *
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зајечару, у са-

радњи са Пореском  полицијом, ухапсили су овлашћено лице агенција „Ка-
радај“, „Снекси Дајмонд“, „Спасимил“ и овлашћено лице Агенције за
организацију уметничког догађаја „Спасимил“ Зајечар С.С. осумњичене за по-
реску утају. 

Постоје основи сумње да је С.С. са још две особе, против којих је
поднета кривична пријава у редовном поступку, од априла 2014. до маја 2016.
године, у намери избегавања обрачуна и плаћања јавних прихода, није
пријавила чињенице које су од утицаја за утврђивање тих обавеза и није
обрачунала и платила порез на додатну вредност, доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање и порез на доходак грађана. 

На тај начин осумњичени су оштетили буџет Републике Србије за
9.785.677 динара.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили су
и задржали Д. С. (1964) из Бора, руководиоца у Јавно комуналном предузећу
''Топлана'' Бор, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело
злоупотреба положаја одговорног лица.

Сумња се да је Д.С. током 2015. године, злоупотребио дебитне кар-
тице компаније ''НИС'' АД Нови Сад, које су у власништву ''Топлане“ тако што
је њима куповао већу  количину горива од стварно потребне и уторшене, а
разлику у количини купљеног и стварно утрошеног горива присвајао за себе. 

На тај начин остварио је противправну имовинску корист од 971.860
динара, за колико је оштетио ''Топлану'' Бор.

У АКЦИЈИ СИГНАЛ 

УАПШЕНО 74 ОСОБА

Извод из саопштења МУП Србија

БОР, ЗАЈЕЧАР - Министарство унутрашњих послова Републике
Србије од 1. јуна до 1. октобра 2017. године спроводи законску легализацију
оружја. 

Власници оружја ( физичка и правна лица) могу да предају оружје и
муницију у најближој полицијској управи или полицијској станици, без докази-
вања порекла оружја и муниције и неће одговарати за неовлашћено набав-
љање и држање оружја, саопштиле су ПУ Зајечар и ПУ Бор.

Током ова четири месеца легализације физичка и правна лица могу
регистровати оружје за које не поседују одобрење Министарства унутрашњих
послова Републике Србије.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОРУЖЈА

Саопштење ПУ Бор

ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Зајечару ухапсили су М.С. ( 31 ) из Зајечара, због сумње да је извршио кривично
дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је претресом његовог стана пронашла лабораторију за веш-
тачки узгој марихуане, сасушену марихуану у тежини од око 370 грама и мари-
хуану у сировом стању у тежини од око 890 грама.

Осумњичени ће у законском року уз одговарајућу кривичну пријаву
бити спроведен вишем јавном тужиоцу у Зајечару.

УХАПШЕН ЗАЈЕЧАРАЦ ЗБОГ ДРОГЕ

Саопштење ПУ Зајечар

ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Зајечару поднеће кривичну пријаву против седамнаестогодишњег муш-
карца, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело не-
овлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је претресом стана у Зајечару, у којем борави осум-
њичени, пронашла више кесеица са око 150 грама сасушене мари-
хуане, мању количину семенки канабиса, таблету екстазија и вагицу за
прецизно мерење.

ПРОНАЂЕНА МАРИХУАНА

Саопштење ПУ Зајечар
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НЕГОТИН- Холандским филмом ,,Изненађење’’ и португалским оства-
рењем ,,Смрт Карлоса Гардела’’ завршен је Фестивал европског филма у Него-
тину. Неколико стотина филмофила посетило је фестивал који је у Неготину
одржан  од 6. до 12. јуна. У сали неготинског биоскопа приказано је 14 филмова
које чине остварења савремене продукције Данске, Португала, Аустрије, Белгије,
Грчке, Хрватске, Италије, Холандије, Бугарске, Шведске, Словачке, Кипра и Не-
мачке.

Фестивал европског филма у Неготину заједнички су организовали Де-
легација Европске уније у Србији, ЕУ инфо центар, ЕУ инфо кутак Ниш и Дом кул-
туре Стеван Мокрањац у сарадњи са амбасадама земаља чланица ЕУ у Србији. 

Фестивал европског филма је током маја и јуна организован у пет гра-
дова широм Србије. До сада је одржан у Новом Саду, Нишу, Лесковцу и Неготину.
Након Неготина, Фестивал европског филма се преселио у Шабац и трајаће  до
17. јуна.

ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ ФИЛМА

Саопштење за медије

БОРАНИ ФОТОГРАФИЈОМ 
УКАЗАЛИ НА ПРОБЛЕМЕ У ГРАДУ

У оквиру пројекта "Омладински фото активизам"

НЕГОТИН - Историјски архив у Неготину представио је у галерији Мок-
рањчеве куће изложбу “Личности и потписи - аутографи познатих личности на до-
кументима Архива Југославије. Приказани су потписи 156 личности које су
обележиле 20.век. Међу документима изложени су и списи које су потписивали
државници попут Фидела Кастра, Индире Ганди, Адолфа Хитлера, Моамера Га-
дафија, Владимира Путина, Роналда Регана, Слободана Милошевића...

-То је само подсећање на те личности и догађаје који су обележиле ис-
торију 20. века и почетка века у којем живимо, јер не треба заборавити да су у
20.веку вођена два велика светска рата и највећи светски сукоби у историји и ак-
тери тих ратова и мира, тако да на једном месту видети те личности, са фотогра-
фијама, њиховим потписима, негде и рукописима, то свакако даје чар овој
изложби. и сам садржај свих докумената, јер нису то било каква документа,
обична, већ државничка и то на највећем државном нивоу - истиче Миладин Ми-
лошевић, директор Архива Југославије.

Изложба је хронолошко-тематски подељена на два периода и четири те-
матске целине: краљевина Југославија, свет између два рата, послератна Југо-
славија, и свет после рата.

-Изложени су потписи најпознатијих личности 20. века, који су на овај
или онај начин коресподентно били повезани са једном земљом које више нема.
Управо зато су они вреднији, јер сведочећи о прошлости они дају смернице са-
дашњим генерацијама како на даље пројектовати будућност, нашу будућност –
будућност нас и наше деце. Изванредно конципирана, ова изложба, са пратећим
каталогом, кроз кратке биографске црте познатих личности, даје занимиљиву
слику једног времена, чини се најбурнијег у историји човечанства – време 20 века
- каже Ненад Војиновић, архивски саветник и директор Историјског архива Него-
тина.

У ширем избору за ову изложбу нашло се преко 500 личности, али су
аутори изложбе Душан Јончић, Јелена Ђуриђић и Драгош Петровић изабрали
њих 156. Изложбу прати и богато илустрован каталог, на преко 160 страна, такође
драгоцено сведочанство за будуће истраживаче.                                            С.М.Ј.

ПРИКАЗАНИ ПОТПИСИ
156 ЛИЧНОСТИ

Отворена изложба „Личности и потписи – аутографи познатих личности“

КЊАЖЕВАЦ - Улицама Књажевца и његовом околином, као и Старом
планином 10. јуна провозали су се љубитељи све популарнијих квадова. На Пету
ATV авантуру стигли су заљубљеници у четвороточкаше из целе Србије и земаља
региона. 

Ова манифестација окупила је у Књажевцу стотинак љубитеља четво-
роточкаша и забаве у природи. На зборно место у кафе клубу ЈНА, под пуном
опремом, стигли су и они који под точковима већ имају хиљаде пређених киломе-
тара, али и они који ће бити будућност спорта који подиже адреналин.

Речи добродошлице учесницима је упутио председник општине Милан
Ђокић, а затим су их у дефилеу улицама града, поздравили и Књажевчани. Снагу
и вештину возачи су одмерили на оближњем брду Липовица, а онда су се одвезли
до Старе планине, где су проглашени најбољи. 

ATV клуб Стара планина пету авантуру организовао је у сарадњи са ло-
калном самоуправом, Спортским савезом и Туристичком организацијом општине
Књажевац.                                                                                                                   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.”

ПЕТА АТВ АВАНТУРА У КЊАЖЕВЦУ
Манифестација окупила 100 љубитеља четвороточкаша

БОР - Изложба фотографија у оквиру пројекта "Омладински
фото активизам", који је реализовао Веб тим “Бор 030”, биће отворена у
Народној библиотеци у Бору до краја јуна.

На креативним радионицама одржаним током априла и маја пет-
наест младих Борана обучено је да документарном фотографијом укажу
на негативне феномене који их свакодневно окружују.

- Циљ пројекта је да младима, којима је данас фотографија врло
доступна, укажемо да она може бити ефектно средство за указивање на
одређене проблеме. Задовољни смо на који су начин учесници препо-
знали негативне појаве у граду и приказали их - рекла је Александра Мит-
ровић, координатор пројекта.

Радионице је водио Борислав Миловановић, председник Фото
клуба "Балкан" и стручњак из области фотографије, уз асистенцију фо-
тографа Веб тима “Бор 030”. Теоријски део предавања одржан је у про-
сторијама Образовно-креативног центра, док су фотографије
представљене на изложби усликане на више локација у граду и околини.

На изложби је приказано 52 фотографије. 
Пројекат "Омладински фото активизам" реализован је у оквиру

програма донација Зиман у сарадњи са Зајечарском иницијативом, Фон-
дацијом Искорак и Националном задужбином за демократију.


