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Одржана седница Скупштине општине Књажевац

ПОМОЋ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 40. седница
Скупштине општине. На дневном реду првог окупљања одборника у 2016. години били су
програми јавних предузећа и
установа.
Новина у програму Центра за социјални рад је помоћ
пензионерима са најнижим примањима, каже председник општине Милан Ђокић.
- У буџету смо издвојили средства за помоћ нашим
најугроженијим суграђанима пензионерима који имају примања испод 15 хиљада динара
и којих има око 5.000 на територији општине. У сарадњи са
Центром за социјални рад видећемо да ли ћемо да им дистрибуирамо намирнице или
новац – казао је први човек
Књажевца.
На дневном реду била
је и одлука о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе.

-Донели смо одлуку о
максималном броју запослених. На територији књажевачке
општине она износи 402 запослена, а ми смо имали 409. Тај
вишак биће решен природним
одливом. У Књажевцу није било стихијског запошљавања,

тако да нема ни отпуштања,
као у неким другим општинама
у Србији - наглашава Ђокић.
Већином гласова, усвојени су програми рада Библиотеке, Музеја, Туристичке организације, Дома културе и
Центра за стручно усаврша-

вање просветних радника.
По краткој полемици власти и опозиције о кадровским
решењима у Основној школи
''Димитрије Тодровић Каплар''
видело да су пред нама избори. Иако смо у изборној години, председник Скупштине општине Драган Манчић не очекује значајније турбуленције на
књажевачкој политичкој сцени.
- Мислим да смо сви овде прилично разумни, што је и
одлика нас Књажевчана. Сви
ми који се бавимо политиком
имамо лично достојанство. Житељи смо једног малог града и
треба да се поштујемо међусобно и да све несугласице решавамо на демократски начин
- рекао је Манчић.
На седници су, већином
гласова, усвојени И програми
рада Библиотеке, Музеја, Туристичке организације, Дома културе и Центра за стручно усавршавање просветних радника.
Љ.П.

Одржана седница Општинског већа

УСКОРО НОВЕ ЦЕНЕ ВОДЕ?
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је, средином прошле недеље, заседало Општинско
веће и усвојило Нацрт решења
Програма о стварању услова за
бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене
заштите на територији општине
Мајданпек за ову годину. Усвојен
је и нацрт решења о давању сагласности на програме пословања Фондације за локални
економски развој општине, Народне библиотеке и Музеја у
Мајданпеку, Програм пословања ЈП за стамбене услуге и
Бизнис инкубатора. Утврђен је и
нацрт решења о давању сагласности на цене производа и
услуга ЈП “Водовод” Мајданпек
које би требало да поскупе за 10
одсто за категорију домаћинстава, а нешто више за друге категорије корисника.
Програм о стварању
услова за бољу доступност и
приступачност у коришћењу
здравствене заштите на територији општине Мајданпек за ову
годину, као предлог решења
наћи ће се пред одборницима
Скупштине општине на пред-

стојећем заседању а са планским активностима, унапређење
примарне здравствене заштите
у руралним подручјима подразумева активности од обезбеђења
зарада за ангажоване раднике,
преко активирања преосталих
сеоских амбуланти, организовања чешћих прегледа, повећања броја превентивних
прегледа, усавршавања запослених радника, набавка санитета, кућно лечење и нега, до
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новчаних казни и пенала.
Усвојен је и нацрт решења о давању сагласности на
програме пословања Фондације
за локални економски развој општине, Народне библиотеке и
Музеја у Мајданпеку у оквиру
којег посебно место имају нови
пројекти чија би реализација
требало да омогући добијање
нових туристичких производа.
Сагласност Општинског већа су
добили и програми пословања

ЈП за стамбене услуге и Бизнис
инкубатора. Утврђен је и нацрт
решења о давању сагласности
на цене производа и услуга ЈП
“Водовод” Мајданпек које би требало да поскупе за 10 одсто
када је у питању категорија грађана, а нешто више за друге категорије корисника. Током претходне године, те цене нису повећаване, а представљају саставни део мера за стабилизацију финансијског и укупног
пословања овог Јавног предузећа.
Говорило се и о организацији такси превоза путника,
Предлогу правилника о финансирању и суфинансирању у
области спорта и физичке културе, Правилнику о категоризацији и расподели буџетских
средстава спортским организацијама, клубовима и удружењима, Нацрту програма развоја
спорта и низу других питања.
Наговештено је да ће
пре краја месеца бити одржана
још једна седница Општинског
већа, а потом и заседање општинског парламента.
С.В.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Конференција за новинаре Живорада Петровића, председника општине Бор

БУЏЕТ РАЗВОЈНИ И СОЦИЈАЛНИ
Председник општине Бор Живорад Петровић, сумирао је резултата рада током протеклог периода, и нагласио да је пуно урађено на реконструкцији путне инфраструктуре, социјалном програму, развоју културе и спорта,
образовању, тако да су створени чврсти предуслови за квалитетнији живот грађана општине Бор у овој години.
БОР - Буџет општине
за угаљ из Колубаре, па су дугоБор за ову годину пројектован
вања око 350 милиона динара.
на милијарду и 628 милиона диСа друге стране, око 650 минара је развојни, социјални и
лиона грађани дугују „Топлани“.
штедљив. Предвидели смо одКада би се половина те суме навајања у домену популационе
платила не би било проблема
политике, где смо определили
ни са набавком угља ни са
средства за незапослене пороплаћањем струје. Спас је у
диље у висини од 15 000 динара
новим котловима. Постојећи
месечно, односно 44 милиона
јесу сређени али су конструкдинара на годишњем нивоу. За
цијски лоши, јер су велики порад Народне кухиње издвојено
трошачи и троше ону врсту
је 15 милиона динара, 11 миугља која је најскупља на
лиона за Дневни боравак деце
тржишту – казао је Петровић.
са сметњама у развоју, 5,5 миОн је додао да је за разлиона за социјалне помоћи. За
вој пољопривреде предвиђено
информисање је одвојено не20 милиона динара. Пуно се
што више од 24 милиона диради, тврди Петровић и на довоСа конференције за новинаре
нара, за спорт је планирано 38
ђењу нових инвеститора.
милиона динара али ту ћемо котлова. Изграђено је и ново по- нара.
- Дуже време смо у преПрви
пут
после
некостројење
биодиска
у
насељу
још видети на који начин помаговорима са словеначком фиргати развој спорта, јер више не- Бањско поље, што је инвести- лико година, додељене су и сти- мом „Искра заштита“ која није
најуспешнијим одустала од идеје за отварање
ћемо моћи да финансирамо рад ција вредна око 19 милиона ди- пендије
студентима
и
ђацима.
Прошле фабрике за преднапонску
нара,
а
рађено
је
и
на
реко60 клубова, већ по један из
године
су
подељене
и
награде мрежу у Бору. Очекује се да понструкцији
водоводне
и
каналисваке области – казао је Петрозационе мреже, паркинг про- ученицима који су постигли зна- четком априла Лидл крене са
вић.
чајне резултате на такмиче- изградњом објекта а са радом
њима, ђацима генерације и већ 01. јуна и ту ће бити нових
вуковцима – додаје Петровић.
радних места. Надамо се да ће
На конференцији је било ове године почети са радом и
речи и о раду борске „Топлане“, Дом за стара лица јер смо од
и речено је да нагомилана дуго- Дирекције за имовину тражили
вања из претходног периода да се тај објекат врати локалној
оптерећују рад овог предузећа. самоуправи на газдовање – ис- Проблем „Топлане“ су тиче Петровић.
нагомилани дугови који су се
Петровић додаје да је
стварали од 2002 године. Дуго- прошле године рађено и на обвања за струју су огромна око нови вертикалне и хоризон850 милиона динара и то су све талне саобраћајне сигнализанаслеђени дугови из ранијих го- ције. По први пут је коришћена
дина. Решавамо те проблеме, нова метода пластифицирања,
али ништа не може да се уради чиме се повећава период екс„преко ноћи“. До 2010 године плоатације нанешене боје на
уопште нису плаћене обавезе асфалтну подлогу.
Д.К.
Председник општине Бор са добитницима станова

Први човек борске општине истиче да је за културу
одвојено 79 милиона динара.
Он је новинаре подсетио на све
програме и пројекте који су успешно одрађени прошле године.
- Завршили смо изградњу три сеоска водовода,
нови Злотски пут, обновили све
сеоске и градске основне и
средње школе, где смо реконструисали кровове као и на
Предшколској установи за децу
„Бамби“, заменили столарију и
урадили термоизолацију са фасадама. Побољшано је и
грејање у сеоским школама, јер
је рађена замена дотрајалих

стора, путева. Само за реновирање и отварање нових амбуланти у сеоским МЗ Метовница,
Шарбановац, бањско поље и
градској МЗ Рудар уложено је
више од два милиона динара.
Реконструкција дела улице 3.
октобар у дужини 751 метара,
изведена је кроз две фазе, и
укупно је уложено 58 милиона
динара, док је за реконструкцију
Новог злотског пута издвојено
67 милиона динара -додаје Петровић.
Општина Бор је прошле
године доделила младим брачним паровима новоизграђене
станове и за те потребе је издвојено више од 12 милиона ди-

Ново постројење у насељу Бањско поље
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Одржана пета Богојављенска “Весела чаршија” у неготинској Кнез Михаиловој улици

ОЖИВЕЛИ ДУХ СТАРОГ НЕГОТИНА
НЕГОТИН – Поново је у
Богојављенској ноћи оживела прошлост у најлепшој, најстаријој и
најдужој трговачкој улици у Неготину, кнез Михаиловој, чији кућни
бројеви премашују 250. И баш као
некад, у периоду између два светска рата, када су своје двери отварале на самом почетку улице
књижаре Илије Анђелковића и
браће Здравковић, а затим редом
бројне ситничарнице, магазе, бакалнице, па ћурчијске, казанџијске, сајџијске, столарске, лимарске, кујунџијске радње, онда и
бербернице, посластичаре, месаре, пекаре и кафане, а браћа
Петровић већ од 1938. позивали
редовно на биоскопске представе, поново су, пети пут заредом, ову улицу оживели жамор и
мириси.
И као некад када си по
мирису могао познати која је чија
радња, јер су се Кнез Михаиловом осим жамора мајстора и муштерија, највише мешали мириси
јутарње кафе у кафанама, свежег
хлеба у пекарама, преко штављених кожа, мириса угља и гвожђа
из мехова и ковница, до свилених
бомбона и лицидерских срца и
овог Богојављења у старој неготинској чаршији ти су мириси поново голицали ноздрве. Кувано
вино са обавезним каранфилићем, па срнећи гулаш кога је

Етно група “Класје”, ОШ “Вук Караџић”

мајсторски зготовио чувени крајински кувар Драгољуб Рака Гатановић, ушећерене јабуке, мекице,
обавезне пихтије, кисео купус и
туршија, вруће пециво, лицидерска срца из „Слатке бајке“ Љубинке Транпа, која је за овај слаткиш у Нишу добила златну плакету и још много гастрономских
залогаја понудили су својим суграђанима власници бројних трговинских радњи у овој славној улици, али и организатори ове смотре, Дом културе „Стеван Мокрањац“ и Туристичка организација,
уз подршку Општине Неготин.

-Као и ранијих година и
ове је добар одзив власника
радњи и локала из Кнез Михаилове. Имамо двадесетак штандова са преко 30 излагача, а циљ
нам је да у ову манифестацију
укључимо и остале предузетнике
из наше општине– рекао је Душан
Петровић, директор Туристичке
организација општине Неготин.
Док су најмлађе мамили
балони, па лулице, лизалице, медењаци и лицидерска срца, оне
старије је привукао и мирис куване ракије, домаће, зване „џеновљанка“, које је за Неготинце

штине, тако смо и део живота, јер
где има добрих људи, има и добре капљице – истиче Јован Стојкић из Винарије “Клевора”.
А како се некад светковало у овој мултикултуралној и
мултиетничкој средини, у којој се
поштовала част и поштење, а осуђивала свака неправда, и то баш
на дан када се отварају небеса,
подсетила је етнолог виши кустос
Музеја Крајине, Емила Петровић.
- Празник Богојављење
светковао се веома живописно.
Весела чаршија је испуњена великим бројем људи и деце. Сви
учествују у слављу, а посебна
пажња посвећује се деци, која
треба да наставе памћење. Веровало се да се на Богојављенску
ноћ отвара небо и да Бог дародавац испуњава жеље– подсетила
је Емила Петровић.
Ако су дувачки оркестар
Жикице Првуловића и неготински
“Каваљери” на минус седам загрејали срца присутних, онда су
груди напунили поносом етно
група “Класје” ОШ “Вук Караџић”
под управом Душице Ђурђић, хор
“Вивак” из Музичке школе “Стеван
Мокрањац” под управом Драгане
Симоновић-Мариновић и Александре Ђукић и етно група
“Ајдуци” Данијеле Марковић.
Увертиру у добру забаву дало је и
Удружење фрулаша “Крајинска

Пихтије за Богојављење

кувао риболовац Драган Барбојевић из душановачке секције овдашњег Удружења спортских риболоваца „Тимок“.
-Риболовци из Душановца, а има нас 40, радо учествују
на свим смотрама од Душановачког котлића, па ето и до „Веселе
чаршије“ – каже Барбојевић.
Младим и винима из ранијих сезона послужили су Неготинце чланови Удружења винара
“Неготинска Крајина”.
-Као што смо својим плантажама саставни део ове оп-

фрула”, а веселом неготинском
чаршијом још дуго је одзвањала
песма, смех и добро расположење присутних.
-Оно што је најлепше код
ове манифестације је то што се
људи друже. Таман сам мислила да
у Неготину не живи нико, јер су данима улице биле празне, кад “Весела чаршија” је извела људе у Кнез
Михаилову и подарила им добро
расположење – каже Слободанка
Дана Петровић, један од најлепших
вокала источне Србије.
С.М.Ј.
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ДОГАЂАЈ
Богојављенско пливање у Кладову и Мајданпеку

АЛЕКСАНДАР И ВУКАШИН ПРВИ ДО ЧАСНОГ КРСТА
КЛАДОВО, МАЈДАНПЕК Текијанац Александар Бабуцић (26)
фудбалер Бродоремонта победник је
21. Богојављенске трке за Часни крст
одржане у граду на Дунаву. Он је у
свом другом пливању био најбржи у
конкуренцији девет одважних пливача
колико се надметало на стази дугој 33
метра и освоји је пехар , златну медаљу , крст и новчану награду у износу од 15.000 динара.
Друго место заузео је Стеван
Ваиљевић ( 24) из Лазаревца, док је
Кладовчанин Горан Брозбић (32) био
трећи.
Међу храбрим пливачима
била је и Светлана Вуковић (49) са 12
учешћа, рекордерка пливања које
представља део српске традиције. На
температури од - 3 степена, учеснике
витешког надметања са Дунавског
кеја бодрило је око 2000 Кладовчана.
Пре традиционалног надметања одржана је литија од храма " Свети
Ђорђе ".
Покровитељ такмичења је
локална самоуправа и златара "Ауро".
По први пут у уторак се и
Мајданпек придружио градовима у
којима је поводом Богојављења организовано пливање за часни крст. Вукашин Радовић је деоницу дугу
симболична 33 метра испливао најбрже у леденој води олимпијског базена СРЦ “6. август” и понео назив победника првог пливања за часни крст
у Мајданпеку, које би према замисли

организатора, а то је Црква Светих
апостола Петра и Павла, требало да
постане традиција која ће се наставити наредних година и окупљати и
већи број такмичара и публике које и
у уторак није мањкало.
На температури ваздуха од
2,4 степена Целзијуса, у 3,8 степени
хладној води, четворица сјајних момака пред 50-так окупљених грађана
који су громким аплаузом наградили
њихов труд, одважност и смелост,
испливала је прву трку за богојављенски крст. Најбржи је био Вукашин Радовић, а заслужили су да имена буду
поменута и Милан Траиловић, Стефан Билав и Немања Брајовић.
После дуго година покушавања да се у Мајданпеку организује
нешто овако лепо и велико по први
пут се то и десило. На велико одушевљење и нас у цркви и свих људи у
Мајданпеку пријавило се доста такмичара, чак 18 момака, међу њима и
већи број малолетних који нису добили дозволу лекара да наступе, на
лекарском прегледу који је био обавезан за све пријављене - рекао је
Влада Вуковић, свештеник мајданпечки, одушевљен што је све лепо
протекло и захвалио на помоћи РБМ,
СО Мајданпек и бројним предузетницима, а пре других, приватној златари
“Ауро” која се побринула за пехар и
медаље.
- Надам се да ће ово ући и у
традицију и да се вековима у Мајдан-

Александар Бабуцић

пеку плива за ч асни крст. Ове године из безбедносних разлога смо
то организовали на базену. Јер, да би
пливање организовали на језеру, требало би да се доведу и рониоци које
Мајданпек нема, због чега је и донета
одлука да ове године пливање буде
на базену, а да следеће уз бољу припрему и организацију одржимо на
језеру.
Идеју о организовању манифестације подржала је и Општина
Мајданпек.
- На идеју из црквене општине Мајданпек, дошло је до иницијативе да се и ове године у Ма-

јданпеку организује витешко такмичење за богојављански крст. Манифестација је добро оцењена од
грађана и верника општине Мајданпек и то је почетак једне традиционалне манифестације која би
требало да буде што посећенија и са
што више учесника у наредним годинама – рекао је Срећко Николић, заменик председника Општине Мајданпек.
Учесници првог пливања за
часни крст у Мајданпеку уверени су да
су започели лепу традицију која ће наредних година у томе успети.
М.Р - С.В.
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Делегација Турске у општини Кладово

ПЛАСТЕНИЦИ ПОБОЉШАЛИ РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
КЛАДОВО - Представници
Делегације Турске агенције за међународну сарадњу ТИКА разговарали
су са Кључким ратарима којима су
донирали 20 пластеника за биљну
производњу. Они су се интересовали
за искуства у пластеничкој производњи. Бесплатна подела пластеника уследила је након конкурса
Општинске управе на који се пријавило 35 потенцијалних кандидата.
Повртарство у општини Кладово има
дугу традицију и за поједина домаћинства једини је извор прихода. С
обзиром да је реч о сортама пољопривредних култура за које нису потребна велика улагања наша је
намера била да се рад у пластеницима у Кладовском крају подигне на
већи и професионалнији ниво. Од 20
колико је подељено домаћинима у
Кључу два су нашла намену за производњу садног мате- ријала , воћа и
парковског биља, 10 за проширење
производње јагодастог воћа и цвећа
и осам за покретање пластеничке
производње. Реч је о инвестицији

вредној око 32.000 евра. Турска агенција за међународну сарадњу у шест
општина у Србији донирала је 300
пластеника.
- С обзиром на позитивне
резултате дефинисаћемо смо нове
облике сарадње-казао је Мехмет
Бајрак координатор ТИКА.
У оправданост инвестиције
Турци су се уверили у Грабовици домаћинству Јасмине Јонашковић која
на око 40 ари има 14 пластеника. Повртарством се бави више од десет година, стално се усавршава и размишља о иновацијама које би могле
унапредити пластеничку производњу.
- Да би били конкурентнији
на тржишту било би потребно да се
пластеници греју , а заливање би се
могло побољшати копањем наменских бунара. Када сам остала без
посла у ПК " Неготин" определила
сам се за повртарство и нисам погрешила - говори Јасмина Јонашковић
из Грабовице .
Донацијом Турска агенција
утицала је унапређење повртатрске

производње у општини Кладово сматра Јован Стингић начелник Општинске управе који је иницирао релизацију
тог програма. Он је уверен да постоје
и нове могућности за наставак са-

радње, јер је са делегацијом из Турске
резговарао о могућности реализације
пројекта реконструкције средњовековног утврђења "Фетислам".
М.Р.

У току упис деце у зајечарске вртиће

УГОВОРЕ ПОТПИСАЛО 749 РОДИТЕЉА
ЗАЈЕЧАР – Од 1.046 малишана, колико их је прошле године,
док су вртићи у Зајечару били бесплатни, ишло у обданиште, након
што су одборници локалне Скупштине ван снаге ставили ту одлуку и
увели партиципацију од 3.464 динара месечно, нове уговоре са Пред-

били бесплатни. Међутим, родитељи
су плаћали обданиште све до 2014.
године, и то по ценама које важе и
данас. Дакле, не мислим да ће се велики број наших корисника одлучити
да испише децу из вртића.
Међутим, у Зајечару, у коме
привреда готово да не показује знаке

нара годишње, што у оваквој економској ситуацији није нимало занемарљива сума.
- Намеравамо да формирамо Фонд за бесплатан боравак
деце у вртићима, али само за оне родитеље који су лошег материјалног

стања – каже Стефан Занков, председник СГ Зајечара. - Морамо да се
одговорно понашамо, јер је одлука о
бесплатним вртићима, изгласана пре
годину дана, представљала тек –
голи маркетинг.
В.Н.

ДОО „БРЕСТОВАЧКА БАЊА-СРПСКА КРУНА“
расписује
КОНКУРС
За избор и именовање
ДИРЕКТОРА ДОО „БРЕСТОВАЧКА БАЊА –
СРПСКА КРУНА“
Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове:
• Да има стечено високо образовање
• Да има најмање пет година радног искуства
• Да познаје пословање из делатности дру-

Тања Јовановић

школском установом ''Ђулићи'' до
сада је потписало 749 родитеља.
- Не мислим да ће се број
малишана, који похађају обданиште,
смањити – казује Тања Јовановић,
директорка ПУ ''Ђулићи''. - Јер, потписивање нових уговора још траје, а
имамо и стотинак малишана који су
на листи чекања, јер наши капацитети нису толики да можемо да примимо сву децу.
Наша саговорница истиче
да су запослени у ПУ ''Ђулићи'', у
чијем саставу ради седам вртића,
примили први део зараде за септембар прошле године.
- Међутим, ми примамо
плате истовремено кад и већина запослених у јавним предузећима и
установама у граду – наглашава
Јовановићева. - Прошле године,
скупштинском одлуком, вртићи су

живота и где је чак 7.000 људи на
листи Завода за запошљавање, непроверени подаци казују да најмање
стотинак родитеља неће потписати
нови уговор са ПУ ''Ђулићи''.
- Ја радим на црно, баш као
и мој супруг – испричала нам је једна
мајка, која је желела да остане анонимна. - То што су вртићи у Зајечару
били бесплатни, омогућавало ми је
да, док ми је дете у обданишту, успем
да зарадим неки динар. Ја нећу потписати нови уговор, јер немам пара
да плаћам обданиште. Позваћу мајку
да ми чува децу док супруг и ја радимо.
Подсетимо, одборници СГ
Зајечара изгласали су у локалном
парламенту одлуку о укидању бесплатних вртића. Јер, по речима надлежних, то је локалну самоуправу
коштало додатних 40 милиона ди-

штва
• Општа здравствена способност
• Напредно познавање рада на рачунару
Рок за подношење пријаве са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања
конкурса, до 05.02.2016.год. на адресу ДОО „БРЕСТОВАЧКА БАЊА-СРПСКА КРУНА“, Брестовачка бања
бб, 19216 Бор или електронским путем на e-mail office@brestovackabanja.co.rs.
У Брестовачкој бањи, 19.01.2016.год.
вд директор
Радослав Мојсиловић
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Сурово убиство у неготинском селу Видровац

УБИО ЧОВЕКА ЗБОГ ЖЕНЕ
НЕГОТИН - Милован Предић (66) из села Видровац код
Неготина, настрадао је протекле
среде, око 8:45 ујутру, када га је
Драган Станишић (47), са неколико хитаца у главу из аутоматске пушке, усмртио на лицу места.

Жртва Милован Предић

Убиство се догодило у
улици „Хајдук Вељко“, недалеко
од места где је живео несрећни
човек и Основне школе „Бранко
Радичевић“ у којој се у то време

одвијала настава.
Неколико сати касније,
полиција је пронашла Станишића на тавану своје куће и он
је признао убиство. Он међутим,
ни једног тренутка није показао
кајање због онога што је учинио.
-Он је пре седам година
силовао моју супругу. И после
тога је уцењивао да мора да
спава са њим. То ме је изједало.
Упозоравао сам га да остави
моју породицу на миру али он је
увек негирао да нешто има са
мојом супругом. Чинило ми се,
да ми се подсмева сваки пут
када причам са њим. Морао
сам да се осветим, зато сам и
пуцао – овако је говорио осумњичени Станишић на саслушању у полицији.
Предић је настрадао док
се враћао из сеоске продавнице. Убица га је угледао како
пролази улицом, утрчао у кућу,
узео пушку коју је донео са ратишта, сачекао Предића, а онда
и у њега испалио четири хитаца.
Након тога је побегао на таван

ДЕЧАК ИЗ БОРА СЕ
ОПОРАВИО ОД ПОВРЕДА

Улица у којој се десило убиство

своје куће одакле је и посматрао
органе реда док су радили увиђај.
Овако стравичан злочин
шокирао је мештане Видровца
који Предића памте као доброг
и мирног човека. У први мах
нико није реаговао, јер су сви
мислили да неко баца петарде с
обзиром да се прослављала
Српска нова година.
-Ово је страшно. Чуо се
неки прасак али смо мислили да
то неко баца петарде. Предић
се ни са ким није свађао и ово
што му се догодило је страшно
– причају мештани.
Несрећног Милана, згрченог у снегу, недалеко од трошне куће, први је пронашао Радомир Милошевић, који се вра-

ћао из штале након што је намирио стоку. Он га, међутим није
препознао. И други мештани
тврде да је Предићево лице
обливено крвљу било потпуно
непрепознатљиво. Очевици напомињу да му је буквално била
разнесена десна страна главе.
- Кад сам чуо да је
убијен Предић нисам могао да
верујем. Баш смо вече пре убиства у центру у просторијама
Пензионерског клуба играли домине и уплатио је чланарину за
клуб – прича нам Живојин
Стојановић.
Предић се надао старосној пензији, с обзиром да је у новембру прошле године предао
документацију. Иза себе је оставио супругу и сина.
Д.К.

Приведено пет особа

ЗАПЛЕЊЕНО 12.040
ПАКЛИЦА ЦИГАРЕТА

Милан Јовановић са мајком Наташом - први излазак из болнице после операције

БОР - Милан Јовановић (10), из Бора, ученик овдашње ОШ „3.октобар“, потпунио се опоравио од задобијених повреда када му је, у јануару, прошле године петарда експлодирала у руци. Мајка Наташа нерадо се присећа
тог дана када је дете из парка у кућу утрчало са крвавом руком.
- Играо се напољу у борском насељу Сунце и нашао петарду на
улици. Ту је било пуно деце и неко му је додао упаљач. Након указане помоћи
у болници у Бору пребачен је на даље лечење у Нишу. Проф др Предраг Ковачевић, Данијела Ђерић и начелница дечје хирургије Анђелка борили су се
да се Милану спасе шака .Мом сину је спашен палац и домали прст.Уследила
је рехабилитација, још једна операција и још две рехабилитације коју је водила проф.др Лидија Димитријевић.Тачно смо након шест месеци изашли из
болнице - прича Наташа.
Милан се данас осећа добро, иде у школу, игра се са другарима.
- Имам информацију да је у неколико градова Италије донешена одлука о забрани продаје пиротехничких средстава.Ја се искрено надам да ће
и локална самоуправа у Бору имати слуха и да ће одборници на челу са сада
новим председником СО донети сличну одлуку.То није стрес само за дете и
породицу, то је био стрес за цело насеље. Овај дочек и ватромет посматрао
је кроз прозор. У то време, када се ово десило Милану, и човек из Ниша је
остао без ока што значи да је опасност велика како за децу тако и одрасле –
додаје Наташа.
Д.К.

КЛАДОВО - Припадници Министарства унутрашњих послова Управе
граничне полиције пронашли су и запленили 12.040 паклица цигарета, без
акцизних маркица, вредности око 2,5 милиона динара. Полиција је зауставила петорицу лица Д.Ф., П.В., Г.Д., Д.Ј. и Г.Д. из Велике Врбице код Кладова,
у тренутку док су из аута вадили цигарете које су покушавали да пребаце у
чамац,а које би највероватније даље биле пребачене у Румунију. Полиција
је саопштила да ће, због сумње да су извршили кривично дело кријумчарење
у покушају, против осумњичених бити поднете кривичне пријаве у редовном
поступку Основном јавном тужилаштву у Неготину.
Д.К.
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Јавна расправа о темама од јавног интереса у области јавног информисања

КОНКУРС НАЈВЕРОВАТНИЈЕ У ФЕБРУАРУ
НЕГОТИН – У сусрет предстојећем конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2016.
години, за које је у општинској
каси издвојено осам милиона
динара, Општина Неготин организовала је јавну расправу о темама које су од јавног значаја у
овој области.
Локална
самоуправа
предочила је 13 тема од медијских садржаја који доприносе
афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада
локалне самоуправе, преко оних
посвећених комуналним темама, енергетици, до оних који
се односе на рурални развој,
борбу против корупције, инклузију за особе са инвалидитетом.
Судећи по предлогу надлежних,

теме од јавног значаја су и медијски садржаји значајни за очување идентитета националних
мањина које живе на територији
општине Неготин, па садржаји из
области заштите животне средине, едукативни програми, промоција и заштита природних
ресурса Неготина и околине и
информативно-образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања
безбедности на територији општине Неготин.
До предвиђеног рока,
међутим, на адресу општине
није стигао ни један предлог, али
су зато на јавној расправи, одржаној 12.јануара, којој су присуствовали представници заинтересованих медијских кућа са територије Борског и Зајечарског

Пројекти прекограничне сарадње припремљени

БРОЈНИМ ОБЛАСТИМА ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

МАЈДАНПЕК - За разлику од претходне године, у општини Мајданпек су
ове године много ангажованије започели припреме и израду пројеката прекограничне сарадње, са партнерима из Румуније и Бугарске, као начина да се реализују одређени развојни планови уз финансијску подршку из приступних фондова
Европске уније. Пројекти су разнолики, у области образовања, здравства, културе
и туризма, до инфраструктуре, а њихова реализација вероватна тек током
2017.године, будући да коначно одлучивање треба да се заврши до новембра ове
године.
Објављени су први јавни позиви за нове програмске периоде прекограничне сарадње са нашим суседима, а општина Мајданпек са партнерима из Румуније и Србије подноси пројектне пријаве по овим позивима. Очекујемо да део
њих буде позитивно оцењен и квалификован за финансирање из европских фондова, а реализација би уследила у наредној години - каже Мирјана Цакић Младеновић, помоћник председника Општине Мајданпек
На финансијску помоћ из приступних фондова ЕУ, рачуна се за пројекте који имају
своје место у развојним плановима ове средине, а односе се на бројне области.
Што се тиче самог образовања то је опремање и инфраструктурно уређење објеката за основно образовање, бољу приступачност и могућности за кориснике. Када је реч о култури и ангажовању омладине и обнављања неких
простора кроз ове пројекте намера је да се они “оживе” и у њима организују неке
нове манифестације по којима ће општина Мајданпек бити препознатљива, а посебно место има омладинско предузетништво и потребе да се проблем незапослености решава на неке друге, иновативније приступе и начине, кроз омладинско
предузетништво и клубове који би омогућили ангажовање младих људи који су
завршили школовање- наводи Мирјана Цакић Младеновић.
Опремање школа у Мајданпеку и Доњем Милановцу, реконструкција
зграде биоскопа, реконструкција спортских терена, спортске хале, као и боље
опремање ЈП за грађевинско земљиште и путеве захтевном специјализованом
механизацијом, на листи су планова који би кроз пројектну сарадњу требало да
буду реализовани уз финансијску подршку Европске уније.
С.В.

Јавна расправа у Неготину

округа предложена још два медијска садржаја везана за теме
о дијаспори и туризму.
- Анализираћемо све
предлоге и сугестије учесника,
сачинити извештај о спроведеној
јавној расправи о темама које су
од јавног интереса у области информисања и разматрати га на
седници Општинског већа - каже
Дејан Тодоровић, члан Општинског већа задужен за информисање.
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2016. години,
како се очекује, могао би да буде
расписан током фебруара, будући да су реализатори девет
пројеката који су прошле године
финансирани са 9,2 милиона ди-

нара, у обавези да до 31.јануара
доставе финансијске и наративне извештаје о реализацији
својих пројеката. По речима
Дејана Тодоровића, сви ови извештаји биће објављени и на
сајту Општине Неготин.
Иначе, прошле године
локална самоуправа суфинансирала је пројекте локалне телевизије “Транс” са три милиона
динара, Тимочке телевизије Зајечар и “За медиа” са по два милиона, “Ист компани” Салаш са
1,38 милиона, док су Агенција
“Кристи” из Неготина, Студио
101 из Зајечара, ММ Бонед из
Бора и Интернет Гроуп Нови
Београд добили од 100.000 до
264.000 динара за своје пројекте.
С.М.Ј.

ПРЕУРЕЂЕНЕ
ПРОСТОРИЈЕ У ОБДАНИШТУ
БОР - Компанија „Rakita Explorations” у сарадњи са Удружењем родитеља “Бебиронче” донирала је 250 000 динара за сређивање просторија и набавку
неопходних реквизита и играчака у борском обданишту “Црвенкапа”, које је и
најстарији вртић у граду бакра.
- Хвала компанији Ракита на још једном показаној великој друштвеној
одговорности и спремности да нашем удружењу помогне у настојањима да
најосетљивијој популацији створимо бољи свет. Надамо се да ћемо и у наредним
годинама наставити са овако лепим акцијама – кажу у Бебирончету.
Д.К.

Обданиште “Црвенкапа” (Фото: Бебиронче)

