****БРОЈ 189 29.04.2016.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs ****ISSN 2217-9933
Обележен Дан општине Кладово

На изборима у Тимочкој Крајини
највише гласова освојила СНС СТРАНА 2

БУДУЈКИЋ: НАШ ЈЕ
ИНТЕРЕС БОЉИ ЖИВОТ
СВИХ ГРАЂАНА

СТРАНА 4
Потписан уговор о сарадњи локалне самоуправе и Агенције
за економски развој и предузетништво Пчињског округа

ПОДРШКА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

СТРАНА 3

Председник општине Бор Живорад Петровић
обишао породицу Драгићевић

УСКОРО ИЗГРАДЊА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ

СТРАНА 7

2

ПОЛИТИКА

БРОЈ 189

Незванични резултати републичких и локалних избора у Тимочкој Крајини

НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ОСВОЈИЛА СНС
Према незваничним резултатима, Борани су на републичким
изборима највеће поверење дали
Спрској напредној странци, која је у
Бору освојила 10.744 гласова, што
чини 42,95 % важећих гласова од
укупног броја изашлих бирача. Социјалистичка партија Србије добила
је 3.620 гласова или 14,47 %, Српска
радикална странка 1.905 гласова
или 7,62 %, Демократска странка
1.497 или 5,98 %, ЛДП-ЛСВ-СДС
1.733 или 6,93 %, Демократска
странка Србије-Двери 1.812 или 7,24
% и Доста је било 1.475 или 5,90 %.
Остале странке остале су испод
цензуса на општинском нивоу.
На основу привремених резултата избора за одборнике Скупштине општине Књажевац, изборна
листа ''За Књажевац заједно'' (Демократска странка, Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка, Нова странка) добила
је 1933 гласа и имаће шест мандата
у општинској скупштини. ''Листа
Александар Вучић – Србија побеђује'' освојила је 5.063 гласа, или 15
мандата. За листу ''Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије'' гласало је 1524 бирача (четири мандата). Листа Уједињена сељачка
странка ''Милија Милетић'' добила је
918 гласова и имаће два одборника.
За Групу грађана ''Књаз''- Милан
Ђокић гласала су 4254 бирача (13
мандата).

резултата на локалним изборима у
општини Кладово гласало је 11.635
бирача или 51,1 одсто од 22.928
грађана уписаних у бирачки списак.Највише гласова 6285 добила је
листа "Александар Вучић Србија побеђује" , а то је 54,95 одсто грађана
који су гласали на 31 бирачком
месту у граду и селима те подунавске општине ,док је листа Ивица
Дачић СПС добила поверење 2595
градјана или око 22 одсто изашлог
бирачког тела.На локалним изборима у Кладову листа ДС освојила
је 823 (7 одсто), а листа СДС
Борис Тадић 789 гласова (6,6 одсто).
У новом сазиву локалног
парламента који броји 28 одборника
напредњаци ће имати 17 мандата,
социјалисти седам, а демократе и
СДС по два мандата. Цензус од пет
одсто нису прешле листе др Војислав Шешељ СРС и ГГ Румунска национална мањина за Кладово Тихан
Матасаревић .
У општини Кладово на парламентарним изборима највише гласова добила је листа Александар
Вучић Србија побеђује 6742, док је
листу Ивица Дачић СПС подржало
2000 бирача.Преосталих 18 листа
није прешло цензус .Због неправилности које су утицале на ток изборног поступка биће поновљени
избори на бирачком месту бр. 24 у
МЗ Нови Сип, али то неће утицати
на изборни резултат.

...у Кладову

Своје представнике у локалном парламенту неће имати
листа Левице Књажевац – Драган
Петрович ''Књажевац за све нас'',
која је добила 414 гласова, Запослимо Књажевац - Српска народна
партија - Српски покрет Двери-Саша
Илијић, за коју је гласало 426 бирача
и Српско-руски покрет-Слободан Димитријевић са 271 гласом.
На изборима у Књажевцу,
на 65 бирачких места, гласало је
15.364 бирача, од укупно 26.520, колико је уписано у бирачки списак.
На основу прелиминарних

Републички избори на подручју општине Мајданпек протекли
су у знаку убедљиве победе Српске
напредне странке која је освојила
47,55 одсто гласова и имала најбољи резултат на 40 од 41 изборног
места.
На подручју општине Мајданпек на 41 бирачком месту могућност да гласа имала су 17.892 лица.
Прелиминарни подаци говоре да је
право гласа искористило 10.186 бирача, односно да је излазност 56,93
одсто. Најбољи резултат остварила
је СНС, којој је поверење и глас по-
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Гласање у Неготину

клонило 4843 бирача, односно 47,55
одсто. Добар резултат у општини
Мајданпек има и СПС која је освојила 1820 гласова, односно 17,87
одсто. За листу ДС гласало је 808
лица што је 7,93 одсто, а за СРС 732
бирача односно 7,19 процената.
Коалиција СДС- ЛДП-ЛСВ има 622
гласа, а тако и 6,12 одсто, а Двери ДСС, са 397 гласова 3,9 процената
и Покрет Доста је било 2,51 одсто,
са 256 освојених гласова. Све
остале листе имају изборни резултат
мањи од једног процента гласалих.
Посматрано по бирачким
местима на само једном, у Тополници, победу је остварила ДС, док је
на преосталих 40 Српска напредна
странка била убедљива освајањем
од 34 до чак 71 одсто гласова.
Према обрађеним подацима са 32 бирачка места у општини
Сокобања, изборна комисија општине Сокобања, утврдила је, да је
на изборима за одборнике СО Сокобања одржаним 24. априла 2016. године, највећи број гласова, 3630
односно 15 мандата, освојила листа
“Александар Вучић- Србија побеђује. На другом месту налази се
листа ДС са освојених 2307 гласова
односно девет мандата, на трећем
месту налази се листа СПС са освојених 918 гласова, односно три
мандата и листа “Уједињена сељачка странка –Горан Дудић са освојених 804 гласа, тј три мандата.
Остале четири листе: “Српски покрет Двери Новица Стефановиц”,
“Јединствена Србија- Драган Марковић Палма”, “Демократска странка
Србије- Александар Миленковић” и
“Руска странка – Стеван Мирковић”
нису прешле законски изборни ценсус од 5%. Сазив сокобањског парламента чини 30 одборника. На
изборе је изашло 8 876 бирача односно 61,1%.
Према прелиминарним резултатима РИК-а на парламентарне
изборе у општини Неготин изашло је
17.647 бирача, односно 43,98 одсто
уписаних. Највише гласова освојила
је коалиција окупљена око СНС,

9,498 или 53,82 одсто. Следе социјалисти са 3.037 гласова (17,21%),
СДС-ЛДП-ЛВС са 1.267 гласова, односно 7,18 одсто, СРС за коју је гласало 954 бирача, односно 5,41
одсто, ДС са 770 гласова (4,36%),
Двери-ДСС са подршком 604 бирача (3,42 %) и Доста је било који је
добио подршку 563 гласача, што
чини 3,19 одсто изашлих на изборе.
Све остале странке на
листи освојиле су од 0,03 одсто гласова, колики је изборни резултат за
листе Сулејмана Угљанина и Ардите
Синани, преко 0,37 одсто колико
имају Зелена странка и У инат –
Сложно за Србију, 0,49 одсто гласова колико су у општини Неготин
освојили Заветници Милице Ђурђевић до подршке 0,62 одсто изашлих, колико је добила листа Борка
Стефановића за коју су гласала 114
Крајинаца.
Према речима Јована Миловановића, председника општине
Неготин и шефа изборног штаба
СНС за општину Неготин, напредњаци су највише гласова освојили у
сеоским срединама, процентуално
58,4 одсто, а у самом граду 46,8
одсто. Највећи изборни резултат
СНС је остварио у Малој Каменици
где је за ову коалицију гласало чак
87,72 одсто бирача.
- С обзиром да смо у претходне две године вршили одговорно власт и оправдали смо
поверење грађана који су зато гласали за листу Српске напредне
странке. Резултати нам доносе још
више одговорности у наредном периоду у вршењу власти на локалу, а
што се републичког нивоа тиче
након сумирања резултата очекујем
формирање самосталне власти што
ће бити још један подстицај ка
остваривању још бољих резултата –
истакао је Миловановић у првом
обраћању медијима.
Иначе, право да гласа на
једном од 72 бирачка места у Неготину и 38 крајинских села, имало је
40.093 бирача, од којих 15.948 у Неготину и 24.045 у селима.
Е.Т.

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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Потписан уговор о сарадњи локалне самоуправе и Агенције за економски развој и предузетништво Пчињског округа

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
КЊАЖЕВАЦ - У општини Књажевац потписан је
уговор о сарадњи локалне самоуправе и Агенције за економски
развој и предузетништво Пчињског округа. Тиме практично почиње реализација пројекта
подршке пољопривредницима
кроз бескаматне позајмице за
унапређење производње. Средства за заједнички фонд од 15
милиона динара обезбедили су
општина Књажевац и Швајцарска агенција за развој и сарадњу
СДЦ.
Швајцарска агенција СДЦ
финансира програм “Развој приватног сектора у Србији” који
реализује Агенција за развој
Пчињског округа. Данашњим потписивањем уговора о сарадњи
са општином Књажевац практично је почела реализација
пројекта подршке пољопривредницима.
- Овај чин потписивања
уговора резултат је доста дугог
рада и захвалан сам партнерима из Књажевца на сарадњи.
Мислим да смо дошли до решења добрих за све стране, а
верујем да ће производи нашег
минулог и будућег рада моћи да
се виде у двориштима ваших домаћина - рекао је Живко Иванковић, директор Агенције за развој
и предузетништво Пчињског округа.
Преговори о реализацији
овог пројекта трајали су годину
дана, а потписивањем уговора
створени су услови да се оформи револвинг фонд из кога ће
се пољопривредницима одобра-

вати позајмице пре свега за набавку опреме. “Фонд ће бити
“тежак” 15 милиона динара, обнављаће се из године у годину, а
очекујемо да ћемо наредних година имати од 50 до 100 корисника. Средства ће бити значајна,
јер ће омогућити набавку крупније механизације. Ми смо до
сада одобравали средства у висини до 80.000, а на овај начин
моћи ће да се добијају позајмице
и до 10 пута веће, а најзначајније је да ће позајмљени новац
моћи да се враћа кроз пољопривредне производе - изјавио је
Драган Милутиновић, директор
Агенције за развој општине Књажевац.
Програм подршке пољопривреди, који је општина Књажевац реализовала у претходном периоду, дао је изванредне
резултате, препознате и ван граница општине.

Металурзи „гађају“ 6.200 тона катодног бакра у априлу

ПОВЕЋАН ЧАСОВНИ КАПАЦИТЕТ ПРЕРАДЕ
БОР - У погону Електролизе тренутно је ангажовано 640 ћелија, па се до краја овог месеца очекује производња 6.200 тона катодног бакра. Директор Топионице и рафинације Бобан Тодоровић
каже да је толико електролитичких ћелија у раду последњи пут
било давне 1998. године, а генерални директор РТБ-а Благоје
Спасковски истиче да је актуелна производња само потврда могућности повећања пројектованог капацитета прераде у новој топионици са 400.000 тона концентрата на пола милиона тона
годишње.
- Актуелна производња доказ је да часовни капацитет прераде у новој топионици можемо да повећамо за 20 до 25 одсто без
иједног уложеног цента, а сигуран сам да, ако уложимо не више од
пет милиона долара, прераду можемо да подигнемо на 80 до чак
90 тона концентрата на сат – каже Спасковски.
Већу прераду сопственог концентрата гарантују већ оверене басенске рудне резерве „тешке“ милијарду и 355 милиона
тона, али и новооткривена налазишта бакра и злата.
- У Кривељу, на тзв. Кривељској косини набушили смо
нових шест и по милиона тона руде која у себи носи и фантастичних 18 тона злата – открива Спасковски и додаје да предстоји
овера резерви новог златоносног налазишта, а након тога, за не
више од три године и његова експлоатација.
Г.Т.В.

- Са задовољством могу
да констатујем да су и међународни партнери, попут швајцарског СДЦ-а, препознали квалитет наших програма, тако да је и
ово потписивање уговора своје-

врсни доказ да смо на правом
путу. Велики број пољопривредних произвођача моћи ће да добије
значајну
финансијску
подршку кроз овај пројекат, а
тиме ће се створити и услови за
значајно упошљавање људи.
Средства ће бити без камате,
враћаће се у року од пет година
и убеђен сам да ће представљати одличну подршку свима
који се определе за озбиљнију
производњу у области воћарства, повртарства или производњу лековитог биља - истакао је Милан Ђокић, председник
општине Књажевац.
У наредној фази реализације пројекта биће расписан
конкурс за будућег откупљивача
пољопривредних производа, а
према најавама, заинтересовани пољопривредници за новчане
позајмице моћи ће да конкуришу
од јуна месеца.
Љ.П.

У Мајданпеку и Доњем Милановцу

УСКОРО ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је у петак, 22.априла потписан
Уговор о закупу пословних просторија Рудника бакра Мајданпек, у
улици 28.марта 15, у којима је до недавно пословала “Слатка кућа”,
за отварање експозитуре Поштанске штедионице.
Према речима Златка Поповића, клијент менаџера за компанију Поштанска штедионица филијале Смедерево, при којој ће
функционисати мајданпечка експозитура, отварање се очекује за
месец, до месец и по дана. У том року, биће изведени радови на
адаптацији просторије у складу са условима и потребама банке и
реализован конкурс за запошљавање укупно пет радника, три на
шалтеру, шефа експозитуре и радника обезбеђења.
У Доњем Милановцу ће експозитура Поштанске штедионице бити отворена раније, за највише 10-так дана. Јер, у последњих месец дана урађен је пројекат за адаптацију простора у улици
Краља Петра И и најављивало се да ће почетком ове недеље кренути предвиђени радови који се своде на такозвану лаку декорацију, измену плочица и сл.
Како тај посао не би требало да потраје дуже од пар дана,
а у међувремену могу да се обаве интервјуи за избор кандидата
који ће бити запослени, будући да је рок за пријаву заинтересованих истекао 20.маја, отварање експозитуре Поштанске штедионице у Доњем Милановцу је већ питање дана.
С.В.

Поштанска штедионица уместо Слатке куће
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Свечана академија поводом Дана општине Кладово

БУДУЈКИЋ :НАШ ЈЕ ИНТЕРЕС БОЉИ ЖИВОТ СВИХ ГРАЂАНА
КЛАДОВО - У присуству званица, гостију и мештана химном Боже правде у
когресној сали ХЕ "Ђердап 1"
почела је свечана Академија
поводом 26. априла Дана општине Кладово. Хроничари су
забележили да је пре 149 година тог дана, 1867. године
турска власт предала кључеве
тврдјаве “Фетислам ” , артиљеријском капетану Милутину
Јовановићу.
- То је урађено без
борбе на бојном пољу, јер је победила тадашња српска дипломатија. Историчари тврде да
од тог дана почиње стварање
модерне Српске државе - нагласио др Драган Будујкић председник општине Кладово који
је пре тога са сарадницима положио цвеће на спомен обележје на улазу у средњовековну тврђаву.
Први човек те подунавске општине подсетио је на
резултате који су оставрени у
претходном периоду.
- Одговор на питање
како смо и шта радили, дали су
грађани општине Кладово који
су на локалним изборима апсолутну подршку дали листи СНС
"Александар Вучић Србија по-

беђује". Хвала им што су нам
указали поверење, али и наметнули обавезу више да радимо у интересу свих грађана.
У периоду за нама предали смо
на употребу монтажне куће избеглим и расељеним лицима и
затворили колективни центар
Караташ ,али смо удомили и
четири социјално најугроженије
породице са локала, отворили
смо ХИСПА центар, уз подршку
ЕПС-а Здравственом центру
смо обезбедили хипербаричну
комору. После годину дана ко-

пањем два нова бунара решили смо проблем водоснабдевања у насељима Ртково и
Корбово, а ускоро ће воду у
којој нема повећане концентрације нитрата пити и мештани
Мале и Велике Врбице поручио
је др Будујкић.
Он је нагласио и да су
санирани атарски и сеоски путеви.
- Асфалтирали смо десетак километара улица у граду
и селима, завршена је прва
фаза радова на изградњи канализације у Рткову, Корбову и
Великој Врбици ,тај проблем
решавамо и у Велесници ,побољшали смо хоризонталну и

вертикалну сигнализацију на
улицама у граду и селима.
После 30 година Кладово је поново добило пристаниште захваљујући подршци ресорног
министарства. Решавали смо
социјалне и друге проблеме
којих није мало, али нема предаје јер је наша визија да мештанима
општине
Кладово
обезбедимо бољи живот. Кад
то успемо зауставићемо миграције из села и уз подршку суб-

венција из Фонда за пољопривреду допринећемо афирмацији једног од три замајца
развоја. Општина Кладово располаже немерљивим културно-археолошким богатством
које подстиче развој туризма, а
наша снага мора бити и предузетништво - истакао је др Будујкић.
Замајац развоја општине Кладово може бити и прекогранична сарадња, а то је актуелна власт у Кладову
препознала и начинила је први
корак.
- Са 17 пројеката прекограничне сарадње конкурисали смо за ИПА приступна
средства из Фондова ЕУ, отворени смо за све инвеститоре и
наше људе из дијаспоре који су
спремни да улажу у родни крај.
Квалитетније здравство и школство, развој малих и средњих
предузећа, квалитетан друштвени живот допринеће бољим
условима живљења у нашем
крају. Мој утисак је да смо
најтеже прошли ,али ни у периоду пред нама неће бити
лако и зато се не смемо успавати на ловорикама победе.Напротив сви морамо да засучемо рукаве , јер само тако се
можемо изборити за бољу и
лепшу будућност наше деце и
свих грађана општине Кладово,

јер сви заједно то заслужујемо.
Уз Вашу подршку можемо свезакључио је др Будујкић.
Уз бројне госте из Борског округа свечаној седници су
присуствовали Лазар Миркић
амбасадор БиХ у Србији и Славиша Мишковић начелник општине Вишеград.Ове године
изостала су признања заслужним грађанима јер ће новчани
део Годишњих награда бити
уплаћен у хуманитарне сврхе.
М.Р.
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Потенцијали развоја сеоског туризма у Крајини

АГРОТУРИЗАМ И ЗДРАВА ХРАНА
НЕГОТИН - Богато културно
наслеђе Неготинске Крајине, од праисторијског доба, преко остатака
Рима, до средњег века и споменика
из новије историје, уз бројне културне, етно и музичке манифестације, начиниле су овај крај једним од
најатрактивнијих туристичких дестинација у области културног туризма
Источне Србије. Уз то и чињеница да
је ово подручје и богомдано за узгој
грожђа, пшенице, али и других култура, да нека од њених подручја
попут Вратне, Рогљева и Рајца представљају и праве оазе нетакнуте природе, додатна су атракција туристима
из целе Србије.
- Са аспекта здраве исхране
и здраве природне средине, може се
рећи, да је туризам животно завистан
од пољопривреде, мада, с друге
стране, директно или индиректно
подстиче развој пољопривреде. Агротуризам представља вид туризма
усмерен на суштинска питања,
здраву исхрану туриста и боравак у
здравој средини, кроз интегрални
развој пољопривреде, уважавајући
аспекте одрживости – истиче дипл.
инжењер Зорица Петканић, стручни
сарадник за технологију биљних производа неготинске Пољопривредне
саветодавне и стручне службе Неготин.
Ако се посматра са становишта природних потенцијала, општина Неготин са великим областима
под шумом, богатом флором и фау-

Пивнице у Рогљеву код Неготина

ном, пружа и изузетне природне могућности за извоз специфичних еколошких производа као и за развој
ловног, излетничког, планинског и
свих осталих видова туризма који у
себи садрже и примену еколошких
принципа.
- Пре свега, агротуризам
усмерава укупан агрокомплекс ка
одрживом развоју, производњи здраве хране и њен пласман на тржишту. Пољопривредне делатности у
овом контексту нису повезане само
са обрадом земље и производњом
хране, него и са управљањем животном средином, као и пружањем

услуга локалној заједници и читавом
друштву, што све доприноси рационалнијем коришћењу природних потенцијала, сузбијању прекомерне
концентрације привреде у градовима, заустављању негативних миграционих кретања и оживљавању и
развоју села – додаје Петканићева.
Уз већу производњу и већи
пласман пољопривредних производа
стичу се услови и за већом зарадом,
новим радним местима, али се, а што
је и примарни циљ, сеоског туризма,
зауставља миграција становништва
због недостатка посла. Тиме, кажу
стручњаци, село се подмлађује, под-

стиче се природни прираштај становништва, штити и валоризују културно
историјске вредности.
- Суштина понуде у руралним подручјима јесте боравак у реновираним сеоским кућама у традиционалном стилу са могућношћу самосталног спремања хране, упознавање традиционалних културних
вредности и обичаја и све то у еколошки здравој средини. Смештај и
исхрана туриста на овај начин, много
су атрактивнији, економски јевтинији
и истовремено здравији од уобичајеног хотелског смештаја и исхране
– закључује Зорица Петканић и
објашњава да се посебан значај агротуризма и његова предност види
управо у чињеници да је функционалан свих 365 дана у години.
Производња
квалитетног
жита, воћа и поврћа је такође веома
развијена у општини Неготин тако да
је вишак ових производа база за извозне пројекте у области производње
здраве хране, али и допуна у све
развијенијој понуди у оквиру сеоског
туризма. Туристима из целе Србије,
али и све чешћим светским путницима понуђен је квалитетан смештај
у бројним домаћинствима не само у
Неготину, већ и у Рогљеву, Рајцу,
Чубри, Ковилову, Радујевцу, Карбулову и на Кусјаку, у којима гост може
да осети тај посебан шарм у дих традиционалног сеоског живота на овим
просторима.
С.М.Ј.
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У Предшколској установи “Бамби”

У ТОК У УПИС У ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
БОР - Од 01. априла почео је
упис деце у припремни предшколски
програм за 2016/2017. годину и
трајаће до 15. маја. За упис у предшколски програм на списку је око 300
детета, рођених 2010 године.
- Ми можемо да продужимо
рок за упис и до краја маја, с тим што
деца која су ван земље и она која су
на дужем лечењу могу да се упишу и
августа, јер је предшколски програм
обавезан, и траје девет месеци пре поласка у школу. Од матичне службе Општине добијамо спискове деце која су
за упис у предшколско и обавештавамо их да се јаве нашој установи, али
родитељи знају да је за децу обавезан
овај програм, тако да сами долазе –
казала је Љиљана Радичевић, директорица Предшколске установе “Бамби”.
У овој установи су до прошле
године радили и педагошки асистенти
који су посећивали и обилазили породице које се не јављају за упис деце у
предшколски програм.
- Углавном се дешавало да
они који се не јаве за упис у предшколски програм су се одселили ван земље

или града и то су углавном биле ромске породице. Родитељи треба да се
јаве нашој служби у периоду од осам
до 14 сати сваког дана и да донесу копију извода из књиге рођених, попуне
образац за упис детета у припремни
предшколски програм, и могу да се
определе за целодневни у нашој установи, или четврочасовни боравак малишана, који је при школи. Цена за
целодневни боравак је 3540 а ужина
за четворочасовни 1345 динара, и то
су цене од 2015. године. Све сеоске
школе имају припремни предшколски
програм при школи – додаје наша саговорница.
Протеклог петка обележен је
и Дан Предшколске установе “Бамби”
која је прославила 56 година постојања, свечаном приредбом под
слоганом “У ритму музике за плес”, у
биоскопу “Звезда”.
- Предшколска установа послује у седам објеката и три основне
школе у којима имамо предшколски
програм, а у склопу установе ради и
одмаралиште Савача. У установи је
смештено више од 1000 деце и око
180 запослених који свакодневно

Из општинског буџета издвојено око 850 хиљада динара

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ
МАЈДАНПЕК - У општини Мајданпек, у присуству родитеља и старатеља, потписани су уговори о стипендирању ученика
и студената за ову школску годину. По конкурсу, додељене су само
три стипендије, али је према закључку Општинског већа који ће
важити само за ову школску годину, новчана помоћ одобрена и
другим учесницима на конкурсу. Наговештено је да се разматрају

могућности да се услови за стипендирање ученика и студената из
општинског буџета у наредној школи донекле ублаже, а да се сагледавају услови да се износи стипендија увећају.
После неколико година паузе, за стипендирање из општинског буџета у овој школској години биће утрошено око 850 хиљада
динара. По конкурсу за стипендирање ученика и студената који је
општина Мајданпек расписала половином фебруара, у предвиђеном року, до 10 марта јавило се 10 кандидата, а додељене су само
три стипендије, јер су само две студенткиње, од којих једна са просеком 10 и једна средњошколка испунили захтевне услове за
остваривање тог права.
Како су за ове намене опредељена знатно већа средства,
сходно закључку Општинског већа који ће важити само за ову
школску годину новчана помоћ, мања од предвиђеног износа стипендија, али значајна подршка покривању трошкова школовања,
одобрена је и другим учесницима на конкурсу који нису испунили
све неопходне услове да би добили стипендију.
С.В.

Обележен дан Предшколске установе “Бамби”

брину о нашим најмлађим суграђанима. У приредби су учествовали малишани из осам васпитних група који
су се са својим васпитачима потрудили да приреде пригодни програм,
за своје родитеље, грађане и госте
наше установе. У претходном периоду

у складу са финансијским могућностима трудили смо се да достигнемо
све стандарде а у плану је отварање
још неког објекта, и побољшање квалитета пружања наших услуга – рекла
је Љиљана Радичевић, директорица
Предшколске установе “Бамби”. Д.К.

У плану уређење инфраструктуре

ПЛАНОВИ ЗА КОЗАРНИЦУ И ГОЛЕМУ РЕКУ
КЊАЖЕВАЦ - У Дирекцији за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац потписани су планови генералне регулације туристичког пункта “Козарница” и туристичког центра “Голема река” на Старој планини.
Планове су потписали председник општине Књажевац Милан Ђокић,
председник Скупштине општине Драган Манчић, директор Дирекције Младен Радосављевић и представници Института за архитектуру и урбанизам Србије у име
тима који стоји иза планова.
- То су две локације које имају велике потенцијале и које треба да буду
центар интересовања инвестиционе јавности. И локална самоуправа има могућности да из својих средстава почне са инвестицијама у инфраструктуру за ове
две локације. Ми ћемо и даље промовисати Планину и припремати пратеће документе - каже Милан Ђокић, председник општине Књажевац.
Још 2012. године Дирекција за развој, урбанизам и изградњу наручила
је израду планске документације за Козарницу и Голему реку.
- Задовољство је да могу да кажем да су планови готови и усвојени.
Овом смо покрили цео наш део Старе планине. Овде сада може да се ради инфраструктура и да се граде објекти - додаје Младен Радосављевић, директор
Дирекције за развој, урбанизам и изградњу.
Документацију је израдио тим стручњака Института за архитектуру и урбанизам Србије.
- Ови планови омогућавају градњу, пре свега да се реши заштита природе па онда и градња туристичких, спортских и смештајних капацитета. Из ових
докумената људи могу видети шта све ту може да се гради, каква је намена земљишта и слично - истиче др Игор Марић, научни саветник Института за архитектуру и урбанизам Србије.
Паралелно са овим наставља се са израдом планске документације за
водоснабдевање и уређење потпланинских села. То је предуслов за даљи развој
етно туризма и повећање смештајних капацитета на Старој планини.
Љ.П.
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ДОГАЂАЈИ
После две године чекања

УСКОРО РАМПА ЗА ИНВАЛИДЕ
БОР - Драгана Драгићевић
(35), дипломирани инжењер машинства из Бора, која је у инвалидским колицима од своје девете
године, после две године чекања,
ускоро добија рампу за инвалиде
испред зграде у којој живи. Након
што се пре извесног времена обратила јавности путем друштвених
мрежа и медијима, њу је у уторак,
посетио председник општине Бор
Живорад Петровић, који је најавио
изградњу рампе у наредних десет
дана.
- Локална самоуправа мора да помогне свим грађанима
Бора, посебно особама са инвалидитетом. Изашли смо на лице
места и проблем око рампе ћемо

ова помоћ пуно значи јер је због недостатка рампе за инвалиде две године била заробљена у стану.
- Ова помоћ ми много значи јер у задње две године готово да
нигде нисам излазила напољу.
Највише ми је жао због двогодишње ћерке Милице, која воли да
иде у паркић и излази напољу, али
више времена проводи у кући јер
не жели да без мене излази ван.
Очекујем што пре решење проблема, и да ће председник општине испунити обећање – казала
је Драгана.
Она је у Београду завршила факултет а у Бор се са супругом
Ненадом (35) и ћерком Милицом,
2014. године вратила у Бор.

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ
Први човек борске општине Живорад Петровић, нагласио је да постоји могућност и да се Драгана Драгићевић ангажује на пословима одржавања општинског сајта.
- После празника ћемо организовати састанак како би
сагледали све могућности и помогли Драгани. Разговараћемо о
свим могућим видовима сарадње, а један од њих је и да учествује у креирању нашег сајта и свега онога што је потребно општини – казао је Петровић.
решити ускоро. Урадићемо прилазне рампе свим људима којима
је то потребно. То је на неки начин
животни проблем и са њим се наши
суграђани са инвалидитетима сусрећу готово сваког дана. Морамо
да им олакшамо на сваки могући
начин а најмање што можемо је да
урадимо прилазне рампе - казао је
Петровић.
Драгана је нагласила да јој

- Поднела сам захтев за
постављање рампе за инвалиде
најпре МЗ „Бакар“, који су га проследили Дирекцији за изградњу
Бора. Из Дирекције су тражили да
сакупим потписе станара зграде да
су сагласни за постављање рампе,
што смо и урадили. Након тога,
сваки пут када сам звала телефоном да се информишем, добијала
сам различита образложења: имају

Председник општине Бор Живорад Петровић посетио Драгану Драгићевић

новац немају извођача, имају извођача али су у свађи са њим, добили
су новог извођача немају више
новца, имају новац али морају да
распишу тендер, расписали тендер
немају адекватне понуђаче, и тако
све до данас, пуне две године.
Онда сам потражила помоћ и на
друштвеним мрежама, и обратила
се медијима, јер више нисам знала
шта да радим – прича Драгићевићка.
Ведра и увек насмејана,
Драгана има само једну жељу, да
живи као и сви остали. Да добије
прилику да време проведе изван
четири зида. Уз помоћ електромоторних колица и прилазне рампе за
инвалиде, може и сама да изађе из

стана.
- Било је великих проблема. Електромоторна колица су
тешка 100 кг. Кад год је Драгана морала хитно да оде до града, ја сам
могао у колицима само да је изведем испред зграде, онда бих је у
наручју носио до аутомобила, враћао се назад да оставим колица
кући, понео друга расклопива колица до аута и тако сваки пут. Када
са ћеркицом изађемо, дете носим у
једној руци а другом руком управљам колицима у којима је Драгана,
а ћеркица је мала и радознала све
је интересује, и не може да буде
мирна све време а то ми је потребно јер морам да пазим и на
Драгану – каже супруг Ненaд. Д.К.

Отворена изложба у борској Народној библиотеци

МИНИЈАТУРА НА ЗРНУ ГРАШКА
БОР - У борској Народној
библиотеци отворена је изложба под
називом „Минијатура на зрну грашка“
коју Борани имају прилике да виде у
наредних месец дана.

хену. Обе су димензија 6x6 милиметара. Занимљив је и Ратни манифест
Франца Јозефа из 1914. године, и то
је изузетно ретка и интересантна
књига – казао је Дејан Вукићевић, во-

биле много популарније посебно у
Совјетском савезу зато што је то једна
популистичка ствар и врло мало средстава је потребно а може да се пропаганда обави лако. Данас су оне ређе,
углавном је мотив штампарски изазов

односно да се покаже да је огуће урадити такву књигу. Процедура је иста
као и код штампања класичне књиге,
она мора бити отиснута и повезана –
додаје Вукићевић.
Д.К.

DOO "Agava" Novi Sad
potrazuje radnike:
Evropa-potrebni:
- Ugostiteljski radnici
- Medicinske sestre
- Gerentonegovateljice
- Bebisiterke
- Domaćice-Pomoćne radnice
– Изложба представља репрезентативни избор од 38 експоната
из збирке минијатурних књига, Народне библиотеке Србије. Најзанимљивијим се чине две књиге из Минхена, од којих је једна настала поводом 400 година Гутенбергове штампарије 1959 године, а друга 1972. године,
поводом Олимпијских игара у Мин-

дитељ фонда старих ретких минијатурних књига у Народној библиотеци Србије.
Изложба је приказана у Београду, Параћину, Бања Луци, Великој
Плани, Смедереву и Зајечару а, након
Бора биће приказана и у Видину, Кладову, Чачку и Краљеву.
- Некада су овакве књиге

Pasoš Evropske unije i srpski
DOO "Agava" Novi Sad, Bate Brkića 3,
tel: 021/496-333; fax:021/400-148; 063/271202
www.agava.rs; info@agava.rs; RV 09-17 h
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ВЕСТИ
Највећа инвестиција у цркви у последњих 20 година

ПОДНО ГРЕЈАЊЕ У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА
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На пет локација у Сокобањи

НОВ ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
СОКОБАЊА - На пет локација у Сокобањи постављен је парковски мобилијар за игру деце. Малишани су добили на коришћење: кућице, љуљашке и
клацкалице, што је донација предузећа “Мегастил” из Подгорице које има своју
испоставу у Руми. Поред Сокобање ову донацију добило је још пет локалних самоуправа: Врање , Горњи Милановац, Ариље, Житорође и Пирот.
Према речима председника општине Сокобања Димитрија Лукића, општина је само имала обавезу да плати трошкове превоза, уградње и шпедиције,
што је уобичајено код оваквих донација.
- Ми смо имали намеру да већ формиране , погодне просторе за одмор
и игру деце додатно уредимо или да неким просторима који су до сада били сметлишта и одлагалишта отпада на овај начин променимо намену са циљем да људе
подстакнемо да воде рачуна о свом окружењу. Надам се да ће грађани, пре свега,
чувати ове просторе јер су они намењени управо за њихов одмор и игру и развој
њихове деце - каже Лукић.
М.Б.

КЊАЖЕВАЦ - Црква Светог Ђорђа у Књажевцу добила је потпуно реконструисан под, а у цркви је уведено и подно грејање.
- Благословом Епископа Илариона и залагањем председника општине
Милана Ђокића град и црква су добили велики благослов. Не само што ће бити
топлије на срцу, већ и у души. Поплочана је црква овим дивним мермером и спроведено је подно грејање. Ово је велика инвестиција и нешто што ће остати за
нашу децу и унучад како треба да се брине о својој цркви - каже протојереј Синиша Ђорђевић, старешина Цркве.
Највећа Инвестиција у цркви Светог Ђорђа у последњих 20 година финансирана је из буџета општине.
- Ова инвестиција је на понос и част свим Књажевчанима. Свим верницима на литургији ће бити пријатније и топлије. Ово је највећа инвестиција на
цркви у последњих двадесетак година- додаје Милан Ђокић, председник општине
Књажевац.
Изградња православног храма, посвећеног Светом Великомучнику Георгију почела је у Књажевцу 1833. године, у част првог доласка књаза Милоша
Обреновића у тадашњи Гургусовац. Две године касније, поводом завршетка
градње, Књаз је Цркви поклонио Јеванђеље, штампано у Русији и два звона.
Љ.П.

Улагање у спортске клубове

БОРАНИ БИ УЛОЖИЛИ У МАЛИ ФУДБАЛ

БОР - Фејсбук страница „Bor info“ спровела је у протеклих
два месеца анкету са питањем „У који клуб Општина треба да
уложи највише средстава?“, а питање се односило на финаснијска
суфинансирања из буџета, према клубовима из екипног спорта.
Убедљиво највише гласова покупио је Клуб малог фудбала Бор са
четрдесетитри процената од укупног броја гласача. Након клуба из
малог фудбала, следе Кошаркашки клуб Зицер са осамнаест, Омладински рукометни клуб Бор са четрнаест и Омладински фудбалски клуб Бор са осам процената подршке. Најбоље рангирани, од
женских клубова је Женски кошаркашки клуб Бор са шест процената, потом следе Клуб америчког фудбала „Golden Bears“ са пет
посто, док су Женски јуниорски клуб Бор РТБ, Фудбалски клуб Шарбановац и Кошаркашки клуб Бор РТБ добили по један проценат од
укупног броја учесника анкете. Једини клуб који је учествовао у анкети, а није имао ни проценат подршке је Одбојкашки клуб Бор, а
нико није изабрао ни опцију да „не треба улагати у клупски спорт“,
док је два процената сматрало да треба у уложити у неки други
клуб, који није био понуђен у анкети.
Д.В.С.

Уређење чесме на Бушотини

К У ТА К З А ОД М О Р И П Р Е Д А Х
МАЈДАНПЕК- Многи Мајданпечани се водом за пиће снабдевају са извора “Бушотина”, недалеко од Мајданпека, а у непосредној близини пута који води ка Рајковој пећини. Последњих дана сви
који су ово место обишли, могли су да се увере да ће у најскорије
време, то постати добро место за одмор и предах. Приступ чесми и
њена околина су већ много функционалнији, лепши и уређенији, а
само извориште сигурније.
Чесма на Бушотини добила је нови прилаз, нови сигурнији
пешачки мост, озидану чесму, надстрешницу и испод ње сто и клупе,
а ускоро ће и мали плато, па ће тако постати право место за одмор.
И само извориште биће сигурније јер су предузете мере да се оно
очисти, цеви као и филтер слој замене на дубини од 42 метра и једноставно на прави начин обезбеди. Стара конструкција која је била
замуљена и кородирала је извађена, замењена новом, а сви предвиђени радови требало би да буду завршени пре предстојећих празника.
С.В.

