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КЊАЖЕВАЦ - У Кња-
жевцу је одржана 39. седница
Општинског већа. На дневном
реду било је 20 тачака.

Средњорочни и дугоро-
чни планови пословне страте-
гије Предузећа за развој, урба-
низам и изградњу, као и одлуке
које ће омогућити изградњу
азила за псе и проширење пута
ка Бабином зубу, неке су од тема
којима су се бавили књажевачки
већници. 

''Имали смо веома опши-
ран дневни ред са преко 20
тачака. Неке од најзначајнијих
тачака су усвајање средњороч-
ног и дугорочног плана пословне
стратегије Предузећа за развој
урбанизам и изградњу. Такође
смо данас донели одлуку о пре-
парцелацији катастарских пар-

цела у Минићеву, које ће слу-
жити у служби изградње азила.
Тиме ћемо решити дугорочни
проблем који смо имали око па-
са луталица. Такође веома зна-

чајна тачка дневног реда је и
препарцелација парцела које ће
бити ескпроприсане у Црном
врху и тиме ћемо решити више-
деценијски проблем сужења

пута у Мездреји и на тај начин
обезбедити нормално кретање и
функционисање возила ка Баби-
ном зубу,'' казао је након сед-
нице Мирољуб Михајловић,
заменик председника општине.

Већници су се бавили и
захтевима грађана, везаним за
накнаду трошкова превоза деце,
или за доделу помоћи у грађе-
винском материјалу.

Љ.П.
Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и ино-

вативност у пракси”   - “Овај

медијски садржај суфинансиран

је од стране општине Књаже-

вац. Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа

који је доделио средства.”

ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА ПСЕ
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

МАЈДАНПЕК - Настављајући праксу започету претходне године,
крајем прошле недеље у Мајданпеку је уприличена свечаност поводом потпи-
сивања уговора са приватним предузетницима којима су додељена финан-
сијска средства по јавним позивима за реализацију програма из Локалног
акционог плана запошљавања општине Мајданпек за ову годину, за програме
самозапошљавања, новог запошљавања и подршка у циљу побољшања
услова пословања.

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек потписао је у име ло-
калне заједнице уговоре са приватним предузетницима који су добили средства
укупне вредности 2,4 милиона динара у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Мајданпек, као подстицај за реализацију програма под-
ршке обезбеђивању повољних услова за развој предузетништва малих и микро
предузећа, запошљавање теже запошљивих лица и подршку самозапошља-
вању.

“Прилика је да се и са ваше стране чује мишљење о овим програмима,
како могу да се побољшају и, евентуално, уведу још неке мере које би помогле
стварању повољног привредног амбијента,”- рекао је том приликом Вагнер и
истакао да средства јесу скромна, али су ослоњена на одређене мере које
држава спроводи, што би скупа требало да помогне рад и остваривање пла-
нова предузетника.

Први човек општине Мајданпек изразио је наду да ће ове мере помоћи
запошљавању, односно, смањењу броја незапослених, развоју, односно оп-
станку приватног предузетништва. Знатно већи број жена међу потписницима
овог уговора, представља охрабрење, приметио је Вагнер.

И.Ћ.

ПОДСТИЦАЈИ МАЛИМ И 
МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА

Потписани уговори са предузетницима

КЛАДОВО - Од почетка примене новог закона Општинска
управа  Кладово издала је 670 решења о Озакоњењу објеката.
На основу података које су евидентирале пописне комисије на
подручју општине Кладово пописано је 13.919 објеката. Реч је о
стамбеним јединицама, помоћним, економским пословним, ко-
мерцијалним и осталим објектима. У тој бази је 9.719. објеката
за које власници немају валидну урбанистичку документацију.
Грађани који су у поступку озакоњења својих објеката добили ре-
шење грађевинских инспектора о рушењу не треба да брину, јер
то не значи да ће њихов објекат бити срушен него да је објекат
ушао у поступак озакоњења, подсећају надлежни.Ниједан
објекат се не може озаконити ако се надлежној служби не при-
ложи доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у
оригиналу или овереној фотокопији.

М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала

привреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово –

„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који је доделио средства“. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ИЗДАЛА 670 РЕШЕЊА

Примена Закона о озакоњењу објеката у Кладову
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КЛАДОВО - Запослени у  предузећа "Конвар " из Београда
ужурбано раде на реконструкције старе гране магистралног  топло-
вода на две локације у Кладову. Санација садржи замену старих и
монтажу 450 метара нових предизолованих  цеви примарне мреже
пречника 250  милиметара. Реч је о реализација прве фазе пројекта
"Проширење система даљинског грејања према насељу  Пемци"  и
према Новом насељу. Стари вреловод био  је у функцији више од
четири  деценије, зуб времена је учинио своје тако да ће нова инве-
стиција допринети квалитетнијем грејању  у том делу града.

- Ми смо се определили да урадимо реконструкцију врело-
вода јер је та линија због старости  представљала потенцијалну
опасност  када је реч о  хаваријским искључењима.Тај проблем ус-
пешно решавамо, а посебно је важно да ће квалитетније грејање
осим станара тог дела града имати и  ЗЦ " Кладово".То је био повод
за реализацију инвестиције вредне 20 милиона динара-казао је Ра-
дисав Чучулановић, председник општине Кладово након обиласка
радова.

Да би у време опште беспарице инвестиција била што еко-
номичнија, грубе земљане   радова изводе  запослени у  ЈП "Једин-
ству " уз употребу сопствене механизације, подсећа вршилац
дужности директора Бранко Мајкановић.

- То је оно што ми можемо и успевамо јер поседујемо мулти-
функционалну машину коју користимо када је реч о копању канала
за трасу топловода.То ће појефтинити радове од којих очекујемо да
највише користи имају станари у зградама за колективно становање
јер ће имати квалитетније грејање-нагласио је Мајкановић

Реконструкција два крака  топловода уклапа се у  ового-
дишњи план обнове система даљинског грејања у Кладову. Како се
планира радови на санацији топловоднре мреже потрајаће до краја
августа.                                                                                                                 М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ста-

вови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају

ставове органа који је доделио средства“. 

ЗА ЕКОНОМИЧНИЈЕ  ГРЕЈАЊЕ 
20 МИЛИОНА ДИНАРА

Реконструкција топловода у Кладову

БОР -  Шести аеро скуп који је протеклог викенда одржан на
борском аеродрому програмски је протекао у најбољем реду, али
до пропуста је дошло у техничкој организацији. Тим поводом у уста-
нови Спортски центар „Бор“ одржана је конференција за новинаре.

- Проблем је настао у нашој техничкој организацији и гра-
ђани су мало дуже задржани на травнатом простору даље од скупа.
Проблем смо убрзо решили и омогућили грађанима да приђу ближе.
Морам да напоменем да се наведена ситуација више никада неће
поновити и овом приликом се испред Установе Спортски центар
„Бор“ и Аеро клуба, јавно извињавам свим грађанима општине Бор-
истиче Бојана Длбокић Дубочанин, в.д. директора Установе Спорт-
ски центар „Бор“.

Надлежни у Аеро клубу наглашавају да је “проблем“ настао
само из безбедносних разлога.

- Од Директората за цивилно ваздухопловство смо десетак
дана пре одржавања скупа затражили одобрење за одржавање ове
манифестације. Од нас су стриктно тражили да испоштујемо све
процедуре по законе о ваздушној пловидби као и рестриктивне зоне
где ће бити присутно грађанство на аеродрому у Бору. Морали смо
да се придржавамо тог приручника који смо и публиковали код ди-
ректората, као и поменутог закона који врло добро познајем и тру-
дио сам се да испоштујем све процедуре -каже Часлав
Стаменковић, председник борског Аеро клуба и радник Установе
Спортски центар „Бор“.

Стаменковић је додао да је на овогодишњем скупу била јед-
рилица за шлеп, због које је степен безбедности подигнут на виши
ниво, а да се водило рачуна и да се испоштује испланирана сат-
ница.

- Уже које вуче авион у налету мора да се откачи и избаци
изнад аеродрома, а обзиром да је наш аеродром склон томе да ду-
вају руже ветрова, морали смо да водимо рачуна да грађанство
буде довољно удаљено да не би дошло до неког повређивања-
сматра Стаменковић који је такође упутио извињење свим посетио-
цима због наведених пропуста.                                                     

М.М.

ИЗВИЊЕЊЕ 
ГРАЂАНИМА

Технички пропуст на 6. аеро скупу у Бору

КЊАЖЕВАЦ - Општина
Књажевац потписала је данас
уговор са фирмама ''Линија'' и
''Кеј''из Ваљева, које су, као група
понуђача, након спроведене
јавне набавке, добиле посао на
унапређењу енергетске ефикас-
ности на згради Књажевачке
гимназије. 

Уговорена вредност ра-
дова је 10.053.670,00 динара без
ПДВ-а, а рок за извођење 90 ка-
лендарских дана. Средства за
реализацију овог пројекта обез-

беђена су у Министарству ру-
дарства и енергетике и буџету
општине.

Љ.П.
Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и ино-

вативност у пракси”   - “Овај

медијски садржај суфинансиран

је од стране општине Књаже-

вац. Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа

који је доделио средства.”

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ
Потписани уговори за радове 
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БОР - Више стотина Бо-
рана и гостију са стране, по
лепом летњем времену, имало је
данас прилику да на борском
аердрому ужива у акробацијама
авиона, змајева, једрилица и дро-
нова, на традиционалном, ше-
стом по реду, Аеро скупу у Бору.
Из шест српских градова, у Бор је
слетело 15-так летилица.

-Општина Бор ће од на-
редне године дефинисати кален-
дар свих манифестација од
важности за наш град. То ће нам
омогућити да планирамо и фи-
нансијска средства, како би ова
манифестација из године у го-
дину постајала све препознатљи-
вија и привлачнија за поте-
нцијалне учеснике и туристе, али
и многе младе Боране, од којих
ће неки можда једног дана по-
стати и пилоти. Бор треба у до-
гледно време да има своје
ваздухоплове и своје пилоте - ре-
као је Александар Миликић, пред-
седик Општине Бор, отварајући
данашњи аеро скуп у Бору.

Младен Поповић, по-
тпредседник Аеро клуба “Бор“ је
појаснио да је овогодишњи аеро
скуп организован у врло турбу-
лентним околностима и за врло
кратко време.

- Иза нас је период у коме
је дошло до промена на челу оп-
штине, преко гашења неких јав-

них предузећа и недефинисаног
управљања аеродромом. Све то
је утицало и на рад аеро клуба у
Бору и довело до тога да ового-
дишња манифестација буде орга-
низована у врло кратком вре-
менском року и у отежаним усло-
вима. Аеро клуб “Бор“ не може
без овог аеродрома, али ни аеро-
дром не може без аеро клуба.
Сви ми који тренутно радимо у
аеро клубу смо чисти ентузијасти
и све ово радимо у свом слобод-
ном времену. Кренуло се у доб-
ром смеру и очекујем да ће у
скорој будућности све бити много
боље, да ће подршка локалне са-

моуправе бити већа-казао је По-
повић.

И поред тога што, по ре-
чима организатора, многи влас-
ници авиона и чланови аеро
клубова у целој Србији са задо-
вољством прихватају да дођу у
Бор, на број оних који су дошли
значајно утиче и економски поло-
жај тих клубова, па и цена горива
за ваздухоплове.

Како је званично са-
општено, на овогодишњем бор-
ском аеро скупу учешће је узело
15 ваздухоплова из Краљева, Ва-
љева, Смедеревске Паланке, Кр-
ушевца, Параћина и Трстеника.

Аеро скуп у Бору започео
је културно-уметничким програ-
мом и наступом КУД-а из Рготине,
након чега су изведени скокови
падобранаца, који су након при-
земљења свечано предали за-
ставу Србије председнику Општи-
не Бор.

Више стотина посетилаца
ове манифестације имало је при-
лику да ужива у акробацијама
ултра лаких и лаких авиона, лете-
ћих змајева, једрилица, а Бора-
нима су се представили и авио-
моделари, макетари и власници
дронова.

Б.П.

БОРАНИ УЖИВАЛИ У АКРОБАЦИЈАМА
Одржан аеро скуп у Бору
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Превенција је најбитнија у очувању здравља, а ланено семе је моћан
савезник у превенцији болести и у унапређењу здравља. Све више је заступ-
љен у исхрани, а мало ко зна да лан заузима девето место на скали 100
најхранљивијих намирница.

Лан (linum usitatissimum) је једногодишња или двогодишња зељаста
биљка  висине од 30-80 цм. Плод је чаура са много семена. Лан се коси или
чупа, а семе се одваја млаћењем. Боја семена зависи од врсте лана, а може
бити смеђе или златно жуто. Без обзира коју боју семе има, веома је корисно
и хранљиво.

Користи лана биле су познате још у Месопотамији, и већ тада се ко-
ристио управо због својих семенки богатих уљем, као и због влакана која су
се користила у производњи текстила. Користили су га и стари Грци, Римљани,
а у Француској је његов узгој и употреба била и законом прописана.

Као и све семенке богате мастима, и семе лана има велику енергет-
ску вредност. 100г семена лана садржи 534 кцал на 100г намирнице и одличан
је извор биљних влакана.

• Ланено семе је богато засићеним масним киселинама (олеинска) а
један је од најбољих биљних извора омега-3 масних киселина (линоилеинска,
алфа-линолеинска и арахидонска). Редовно коришћење малих количина ла-
неног семена у исхрани, утиче на регулацију нивоа холестерола у крви, као и
на однос HDL и LDL холестерола. Омега-3 масне киселине имају и антиифла-
маторно дејство, а како уље лана садржи око 55% алфа-линолеинске кисе-
лине, одлично је у превенцији болести срца и крвних судова.

• Ланено семе садржи и лигнане, фитоестрогене који имају антиокси-
дативно дејство и велику улогу у превенцију карцинома. Витамин Б17 (амиг-
далин).

• Лан помаже здрављу дебелог црева. Има антиканцерогена
својства, а као природни лубрикант и богат извор влакана, смањује могућност
појаве затвора. Ланена слуз је благо и нешкодљиво средство против затвора,
јер механички активира покрете лењих црева, често обољење многих људи.
Влажећи слузокожу црева, ова слуз олакшава, ублажава и убрзава чишћење
црева, има лаксантно дејство, јер унутрашња површина црева постаје слуза-
вија. Због тога се лан сме давати свим особама као безболно и безопасно

лаксантно средство, чак и трудницама.
• Конзумација лана може оснажити имунитет. Једна студија је пока-

зала да су упале респираторног система ређе и мање озбиљне код деце
школског узраста која узимају мање од кашичице ланеног уља дневно, него
код деце која га уопште не узимају.

• Лан садржи масноће које су темељ за изградњу мозга. То је посебно
важно у раздобљу када дечији мозак најбрже расте – пре рођења и у раном
дјетињству. Било би добро када би мајке током трудноће и дојења узимале
једну кашику ланеног уља дневно.

• Ланено семе је одличан извор витамина Е. Помаже
здрављу коже. Особама које имају суву кожу, екцем или преосетљивост на
сунце, препоручује се ланено уље као додатак исхрани.

• Садржи и витамине Б комплекса, и то рибофлавин, ниацин, тиамин,
пантотенску киселину, витамин Б6 и фолате. Минерале, као што су манган,
калијум, калцијум, гвожђе, магнезијум, цинк и селен.

• Масноће из лана могу допринети губитку вишка килограма.
Лан има много врлина, али има и једну ману: брзо постаје ужегло.

Здраве масноће се по правилу брзо кваре, сем маслиновог уља. (Уља са
дугим роком трајања су заправо хидрогенизоване масти које су, наравно,
штетне.)

Ланено семе нам је доступно током целе године, и углавном га мо-
жемо купити цело. Ако и нађете већ млевено ланено семе, ипак изаберите
цело јер млевено брзо ужегне ако се не чува у одговарајућим условима. Чу-
вајте га на хладном и сувом месту, а ако самељете већу количину ланеног
семена, обавезно га држите у фрижидеру.

Обзиром да садржи значајну количину биљних влакана и фитоестро-
гена, лан не би смео да се користи у исхрани у већим количинама. Наравно,
слободно можете додати кашику лана вашим пахуљицама, или појести оми-
љену лепињицу за доручак.

Саветовалиште за правилну исхрану ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар
Ненад Ђорђевић

ЧУДЕСНИ ЛАН – ЧУВАР ЗДРАВЉА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ”ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Гамзиградска Бања се налази у Источној Србији, 220км југоис-
точно од Београда, а 11км западно од Зајечара. Лежи на 160м над-
морске висине на самој обали Црног Тимока. Окружена богатом
шумом и  нетакнутом природом, са повољном континенталном кли-
мом, она  представља идеално место за одмор, лечење, спорт и рек-
реацију. 

Природа је подарила Гамзиградској Бањи више извора термо-
минералних вода температуре 42°C са дубине од 303м. Захваљујући
њима овде је изграђено и већ годинама функционише чувено лечи-
лиште Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград”.

Специјализована је за рехабилитацију обољења периферних
крвних судова (органски поремећаји артеријских крвних судова, функ-
ционални поремећаји артеријских крвних судова, обољења перифер-
них венских крвних судова, обољења лимфног система) и вибрациону
болест. Такође врши општу рехабилитацију (болести везивног ткива,
зглобни И ванзглобни облици реуматизма, ортопедске болести и по-
сттрауматска стања, аномалије дечјег узраста, неуролошка обо-
љења).

У Специјалној болници постоје два базена са термоминерал-
ном водом. Термоминерална вода се користи у минералним и галван-
ским кадама и локалним купкама. Примењује се електротерапија и
магнетотерапија на најсавременијим апаратима. Код обољења крвних
судова примењују се апарати на принципу промене притиска “Vascu-
lator” и “Vacusac”. Фототерапија се обавља ултравиолетним и инрфра-
руж лампама. Кинези терапија и радна терапија спроводе се у
модерно опремљеним салама. Термо-терапија је заступљена пара-
фино терапијом. 

Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља се у две јед-

номесне хипербаричне коморе. Хипербарична оксигенација се по-
тврдила као моћна карика у превенцији и лечењу обољења перифер-
них крвних судова као и општем побољшању здравља, а заступљена
је једино у Специјеалној болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у
овом делу Србије.

Заступљена је дијагностика и испитивање функције перифер-
ног кртвотока, срца и периферних нерава и мишића.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГАМЗИГРАД”



6 БРОЈ 257

БОРСКИ ОКРУГ - Сво, па и младо становништво се, де-
ценијама уназад, сели из мањих, сеоских средина у најближе
градске средине. Млади у потрази за послом и бољим образова-
њем  свој пут настављају даље:одлазе у веће центре, попут  Бео-
града, Ниша и Новог Сада, а знатан део и у иностранство. Тако у
већем делу Србије број становника рапидно опада, а, примера
ради, у Београду се перманентно  повећава.

На бази статистичких демографских података, сликовито
се може рећи да се од почетка деведесетих Србија, по броју ста-
новника, смањила за 3,22 Борска округа, а број становника у Бео-
граду повећао за цели Борски округ  (еквивалент 2015. година).

Борски округ, па самим тим и све његове општине, је до
почетка деведесетих имао константан раст становништва. Након
тога тренд се мења и број становника, што показују сви доса-
дашњи пописи становништва, перманентно, па и прогресивно
опада.

Табеларни приказ показује и  један од примарних праваца
миграције-Београд. Ако се на то дода да апсолутно највећи број
житеља Борског округа који одлазе чине млади и радно способни
становници, онда не чуди опомињућа порука у виду графита ис-
писаног на једној од зграда у Мајданпеку: ''Ко задњи оде, нека
угаси светло''.

На ''медијском путу'', од узрока, преко последица, до как-
вих-таквих обриса почетка решавања постојећег демографског
стања у општинама и целом Борском округу, одлучили смо се и
за сликовит резиме: Србија је, у периоду од 1991. до 2015. године
остала без пола милиона својих становника, а Борски округ без
37 хиљада становника, што у збиру износи укупно становништво,
по попису и процени сачињеној 2015. године, Мајданпека и Кла-
дова (36.963 у збиру).

Када се, пак, сублимирају и на једно место саставе стати-
стички подаци о броју становника Србије, Београда, Борском
округу и општинама које њему припадају, слика је још јаснија.

На примеру резултата пописа из 2011. године уочљив је
тренд смањења младог и радно способног становништва, или по-
већања процента старијег и старог становништва. Ако пратимо
проценте по одређеним старосним категоријама у Србији, Бео-
граду и, рецимо, Неготину, јасно је у ком правцу се креће:натали-
тет, број радно способног становништва и број старих лица.

По броју становника Борски округ се драматичко смањује,
при чему је примаран број младе популације, што доводи до не-
гативне старосне структуре, статистичког повећања процента ста-
рог становништва. Отворено питање је, при овом демографском
тренду ко ће се школовати у Борском округу, ко привређивати, а
ко бринути о старим лицима?

Извор: Статистички завод Србије
Обрада: ''Тимочке'', пројектни тим
Пројектни тим недељника „Тимочке”

Пројекат "Наша младост- туђа радост (Борски округ)" суфи-

нансиран је из буџета Републике Србије – Министарства културе и

информисања – "Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства."

КО ЋЕ УГАСИТИ СВЕТЛО ?
Борски округ:''Наша младост- туђа радост'' (7)

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - Трећи по реду ПРКОС (Позоришна ревија
креативног осмишљавања света), биће одржан у Књажевцу од 28.
августа до првог септембра. 

За награде ће се такмичити шест представа, које је селек-
тирао редитељ Владимир Путник. Биће то ''Београдске приче'' Кул-
турног центра ''Радоје Домановић'' из Раче, ''Краљ Иби'' Драмског
студија младих из Бечеја, ''Иза кулиса'' Театра 5 из Београда, ''Драги
тата'' Театра 011 из Београда, ''Ера ожалошћених'' Академског по-
зоришта из Крагујевца и ''И на том путу где су многи пали'' драмске
секције Филозофског факултета у Нишу. 

Ове године у жирију ће бити глумице Злата Нуманагић и Ли-
дија Вукићевић и глумац Александар Дунић.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој при-

вреди : креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски

садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио средства.”

ПОЧИЊЕ ПРКОС
Од 28. августа у Књажевцу
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КЊАЖЕВАЦ - Удружења
грађана Женска инцијатива и Неон
отворили су у Књажевцу Канцела-
рију подршке, намењену грађанима
и грађанкама који желе да пронађу
најкраћи пут за остварење својих
грађанских, социјалних, радних, или
других права. 

Канцеларија подршке отво-
рена је кроз истоимени пројекат, са
којим су ова два удружења учество-
вала на општинском конкурсу, наме-
њеном невладиним организацијама. 

- ''У сарадњи са Удружењем
грђана Неон, написали смо пројекат
''Канцеларија подршке'', како бисмо
пружили бесплатну правну помоћ
жртвама насиља у породици. Прича
се проширила и сада то нису само
жртве насиља. већ сви грађани и
грађанке који имају неки проблем
правне природе који не могу да
реше'', каже Лидија Ивановић из
Женске иницијативе.

- ''За остваривање било как-
вог права, било оно грађанско, со-
цијално, како год вама је неопходна
интеракција са државом, јединицама
локалне самоуправе, институцијама,
установама. Наш циљ је да нађемо

најкраћи пут и најбољи начин како би
грађани остварили своја права,'' ис-
тиче Иван Милојић из Удружења
Неон.

Радно време канцеларије је
сваког дана од 18:00 до 20:00 часова
у Кући партнерства (Трг ослобођење
1). Детаљније информације можете
добити на телефон 731-609.       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

доделио средства.”

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА ПОДРШКЕ
Најкраћи пут до остварења грађанских права

ДРУШТВО/ОГЛАС

Република Србија
МИНИСТАРСТВO 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-0304/2017-02
Датум:08.08.2017.
Немањина 62-26
Београд

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл.
29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на жи-
вотну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),
даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни саоб-
раћај и безбедност пловидбе, ул. Немањина бр. 22-26
Београд, поднео је захтев за одређивање обима и садр-
жаја за ажурирање Студије о процени утицаја на жи-
вотну средину пројекта адаптације бродске преводнице
у саставу ХЕ Ђердап 1.

Заинтересована јавност може да изврши увид у
садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у
просторијама Министарства заштите животне средине
у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428и на
вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-
uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишљење у
року од 15 дана од дана објављивања овог обавеш-
тења.

На Градском базену у Мајданпеку

ПРИПРЕМА 
СЕ ШКОЛА 
ПЛИВАЊА

МАЈДАНПЕК -  Иако
је сезона купања на Град-
ском  базену, односно, ба-
зену Спортско рекрационог
центра “6.август” стицајем
околности ове године по-
чела веома касно за
мајданпечке прилике, неке
погодности не изостају. За-
хваљујући Спортском са-
везу општине Мајданпек,
ове недеље у припреми је
била школа пливања. Како
истичу у овој ССО, било је
планирано да школа почне
са радом почетком ове не-
деље, али је мали број
пријављених кандидата за
кратко одложио старт. На-
мера одговорних је да се у
те сврхе искористи сваки
дан рада базена.                                        

И.Ћ.

Republica Serbia
MINISTERUL PROTECȚIEI 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Numărul: 353-02-0304/2017-02
Data :08.08.2017.
Nemanjina 62-26
Belgrad

În baza articolului 14. alineatul 1. și 2., raportat la ar-
ticolul. 29. alinetul 1. și 3. din Legea privind estimarea im-
pactului asupra mediului înconjurător („Monitorul Oficial al
Republicii Serbia“ 135/04, 36/09),  emite următoarea

N O T I F I C A R E

Titularul projectului al Ministerului Construcției,
Circulației și Infrastrukturii – Sectorul  pentru transportul pe
apă și siguranța navigației, strada Nemanjina numărul 22-
26 Belgrad, a remis cererea pentru stabilirea volumului și
conținutului pentru actualizarea Studiului privind evaluarea
impactului asupra mediului înconjurător  al proiectului
privind adaptarea ecluzei de apă în cadrul Hidrocentralei
Porțile de Fier 1.

Persoana interesată poate să efectueze accesul în
conținutul cererii în fiecare zi lucrătoare între orele 11-14 în
încăperile Ministerului protecției Mediului Înconjurător din
Belgrad, strada Omladinskih brigada 1, biroul 428 și pe pag-
ina de internethttp://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/pro-
cena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/,și remite opinia sa în
termenul de 15 zile de la data publicării acestei notificări.



8 БРОЈ 257ДРУШТВО

БОР - Традиционална манифестација “Дани Брестовачке
бање” након годину дана паузе обновљена је протеклог викенда. Ма-
нифестацију која постоји више од двадесет година свечано је отворио
председник Општине Бор, Александар Миликић.

- Велика ми је част и задовољство да после једне године
паузе причамо о манифестацији оваквог карактера и да вас видим у
оволиком броју. Ово је почетак једне нове приче на само за Дане
Бање, већ и за све манифестације које ће се у наредним годинама
одржавати на територији наше општине. Општина Бор ће увек под-

ржавати оваква дешавања и бити уз своје грађане. Традиција и кул-
туре се морају поштовати, ово је доказ да Бор има историју и културу
и ово место на коме се данас налазимо је било свето место одакле
су почињале многе приче за стварање државе и државности-нагла-
сио је Миликић.

Многобројни посетиоци имали су прилике да уживају у про-
граму културно-уметничких друштава, погледају изложбу сувенира
борских излагача, као и инсценацију доласка кнеза Милоша Обре-
новића у Брестовачку бању.

- Врло смо задовољни одзивом како учесника манифестације
тако и посетилаца. У традиционалном сегменту “Златне руке” имамо
такмичарски и ревијални део. Такмичење у припремању традицио-
налних јела, изради сувенира и старих заната окупило је преко сто
учесника-каже Александра Стојановић Чулиновић, в.д. директора Ту-
ристичке организације “Бор”.

У такмичарском делу за припремање традиционалних јела
титула “Златне руке” припала је екипи “Бањалучанке” из Бора, у ка-
тегорији сувенира прво место припало је “Етно Центру” из Књажевца,
док је прву награду у категорији рукотворине и предмети старих за-
ната однело Удружење грађана “Архаик” из Бора.

Надлежни у Туристичкој опранизацији “Бор” очекује да ће се
традиција наставити и у наредном периоду са још богатијим садр-
жајем, а на територији општине Бор се бележи и раст посетиоца
преко десет одсто у односу на исти период предходне године.

М.М.

К Њ А З  П О Н О ВО  У  БА Њ И
Одржани Дани Брестовачке бање 2017.

КЛАДОВО - Радници зајечарског предзећа за путеве "Штрабаг" ас-
фалтирали су 567 метара улице 29. новембра у Грабовици, највећем на-
сељу у општини Кладово. На делу саобраћајнице ширине три до четири
метра уграђено је 320 тона асфалтне масе , дебљине  шест центиметара.
Вредност инвестиције износи око осам милиона динара.

-То је део саобраћајнице у којој је саграђена фекална канализација,
инвеститор је хидроелектрана Ђердап, тако да је улица враћена у прво-
битно стање. Санацијом дела путне инфраструктуре мештани су се решили
блата и прашине- објашњава СтеванТодоровић председник Савета те
месне заједнице.

Локална самоуправа планирала је санацију путне инфраструктуре
на више локација у  општини Кладово, али је реализацију те идеје закочила
бирократија.

- Реч је о жалби једног од учесника на тендеру, тако да је то стопи-
рало планиране радове. Без обзира на све, ти послови су тренутно одло-
жени и биће сигурно реализовани када се створе услови, јер су за ту
намену у буџета општине Кладово планирана финансијска средства .Ра-
дове у Грабовици финансирала је ХЕ "Ђердап 1" и то много значи за меш-
тане и локалну заједницу- казао је  Мирослав Јонашковић члан Општинског
већа у Кладову.

То је добра вест за  мештане дунавских насеља који  очекују да хид-
роелектрана Ђердап испуни део преузетих обавеза када је реч о побољ-
шању инфраструктуре у дунавском приобаљу. 

- Тај поступак биће убрзан након формирања нове комисије у којој
су представници локалне самоуправе и Ђердапа. Наредни корак је дефи-
нисање приоритета и сагледавање могућности за њихово успешно реша-
вање -закључио је  Јонашковић.

М.Р.

НОВИ АСФАЛТ ЗА КОМФОРНИЈИ ЖИВОТ
Санација дела улице у Грабовици 

У Дебелом лугу се одржава V ликовна колонија

„КАМЕНИ ГРАД У
ДРВЕТУ И БОЈИ“

МАЈДАНПЕК - У Градској галерији у Мајданпеку у
уторак је отворена изложба “Љубав” коју ће заинтересо-
вани моћи да погледају током 10 дана њеног трајања, а у
оквиру ње 30 радова 15 учесника прошлогодишње коло-
није„Камени град у дрвету и боји“

Истовремено, у Дебелом лугу у недељу је почела са
радом и до 27.августа ће трајати V по реду  истоимена Ме-
ђународна ликовна колонија чији је домаћин Удружење
уметника Мајданпек, а тема “Живот”. Окупила је уз до-
маћине, чланове Удружења уметника Мајданпек, 20-так
уметника из земље и света.

И.Ћ.


