****БРОЈ 197 24.06.2016.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs ****ISSN 2217-9933
Изабрано ново руководство

У Штубику одржани 44. “Крајински обичаји”

СТРАНА 4

МИЛАН ЂОКИЋ
ПОНОВО
НА ЧЕЛУ
КЊАЖЕВЦА
СТРАНА 2

УБИО МУШКАРЦА
НОЖЕМ,
ДВОЈИЦУ РАНИО

Представљени резултати рада локалне самоуправе

ЕУ поново помогла сточарима у Кључу

ОТВОРЕНА БАНКА ПОШТАНСКЕ
ШТЕДИОНИЦЕ У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ

СТРАНА 7

СТОЧНА ХРАНА ЗА 134
ДОМАЋИНСТВА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СТРАНА 3

СТРАНА 5

СТРАНА 6

2

ПОЛИТИКА

БРОЈ 197

Изабрано ново руководство општине Књажевац

МИЛАН ЂОКИЋ ПОНОВО
НА ЧЕЛУ КЊАЖЕВЦА
КЊАЖЕВАЦ - Апсолутну
власт у Књажевцу од суботе, 18. јуна,
има Српска напредна странка. Одборничку групу ''Србија побеђује – Александар Вучић'' чиниће 30 одборника –
28 из СНС-а и двоје из Уједињене сељачке странке.
Након што су им се придружили одборници Народног покрета
''Књаз'', Српска напредна странка има
апсолутну већину у Скупштини општине Књажевац, појачану са двоје одборника Уједињене сељачке странке.
Стари и нови напредњаци поделили су
функције, па је је старима припало
место председника Скупштине општине, на које је изабран мр Миодраг
Ивковић. Он очекује да ће и у Књажевцу ''прорадити'' вертикална сарадња са Бероградом.
-Тиме што ће у будућем раду
СНС бројати 30 одборника, повезује се
добра намера и размишљање врха
СНС да та одлука иде у правцу најбољег повезивања и обезбеђивања вертикалне сарадње са Владом Србије.
Та веза довешће до напретка и развоја
општине Књажевац – казао је Ивковић.
Стари чланови СНС место
првог човека општине Књажевац пре-

пустили су новом напредњаку, а старом председнику – мр Милану Ђокићу.
Овакав политички трансфер Ђокић
објашњава обједињавањем корисних
и добрих идеја и позива одборнике на
јединство.
- Апелујем на вас да покажемо јединство, слогу и одговорност и

да се око важних пројеката окупимо, не
стављајући у први план страначке, или
личне интересе. Књажевац више нема
времена за губљење. Започели смо
период развоја и не смемо да станемо,
морамо да наставимо још интензивније и брже – рекао је Ђокић.
Балансирала је и опозиција, у

којој се, са укупно 10 одборника налазе
Коалиција За Књажевац заједно и Социјалистичка партија Србије. Први су
гласали за Ђокића, а против Ивковића,
а други обрнуто.
- Од свих могућих решења, ви
сте изабрали најгоре - рекао је о новом
председнику СО Драган Манчић у име
коалиције ''За Књажевац заједно''.
Дарко Живковић у име СПС је
поручио да неће гласати за нове чланове СНС.
- Нисмо склони да дамо
бланко поверење никоме само зато
што је преко ноћи прешао из тачке А у
тачку Б – објаснио је Живковић.
Заменик председника општине у наредном мандату биће Мирољуб Михајловић, а председника Скупштине, у одсуству ће мењати Игор
Стевановић из Уједињене сељачке
странке. Када је у питању Општинско
веће, нова књажевачка власт определила се за искуство. У столице већника сешће Миодраг Косовац, Србислав Видојевић, Радомир Вељковић,
Обрен Ристић, Мирољуб Божиновић,
Стефан Вукадиновић и Градимир
Живковић.
Љ.П.

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

ГРЕЈАЊЕ ПОСКУПЉУЈЕ?

ИМЕНОВАНА КОМИСИЈА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПОЛИТИКУ

БОР - Чланови Општинског већа у Бору на седници одржаној у понедељак усвојили су предлог одлуке о давању сагласности на унапред припремљене
планове реорганизације.
- Реч је о УППР за РТБ „Бор“. Значајно је да УППР подржимо и да ово
изгласамо. Нама је свима у интересу да РТБ ради јер је он срце овог града и ту
морамо да будемо максимално коректни и посвећени томе да борски гигант ради
– казао је Саша Вукадиновић, заменик председника општине Бор.
Усвојен је и предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању туристичке
организације општине Бор и о утврђивању висине цене услуга у предшколској
установи „Бамби“.
-Одлука је промењена и везана је за то да новац који треба да буде враћен родитељима буде исплаћен у једној рати. Обезбеђена су средства али у прошлој одлуци је наведено да ће се исплата вршити у ратама, па је то изазвало
малу пометњу код родитеља и овом одлуком то исправљамо – додаје Вукадиновић.
Веће је усвојило и предлоге решења о давању сагласности на одлуку о
утврђивању цене топлотне енергије ЈКП „Топлана“, и услуга спортских активности
у Установи Спортски центар. Речено је да је у оквиру предлога за повећање цене
топлотне енергије предвиђено повећање за градјане 11,32 одсто а за пословни
простор смањење од 7,22 одсто.
Усвојени су, између осталог и извештаји о раду јавно комуналних предузећа и установа, Правобранилаштва општине, Општинске управе Бор , „Бизнис
инкубатор центра“ као и предлози решења о престанку мандата и именовању в.д.
директора ЈКП „Водовод“, „Топлана“, „Боговина“, „Апотеке Бор“, Музеја рударства
и металургије, Туристичке организације и о престанку мандата в.д. директора ЈП
за стамбене услуге.
Д.К.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

МАЈДАНПЕК- Општинско веће у Мајданпеку у понедељак је одржало
35. редовну седницу и донело низ одлука из делокруга свог рада, а поред осталог
и о низу тачака о којима ће коначан став бити заузет одлукама на предстојећој
седници општинског парламента која би, како се чуло, требало да буде одржана
до краја овог месеца.
Општинско веће прихватило је Нацрт завршног рачуна буџета општине
за прошлу годину, а посебним решењем именовало Комисију за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја општине за ову годину. Овом приликом
подржан је захтев да фудбалски стадион у Мајданпеку, најчешће називан стадионом под Старицом, убудуће носи име Николе Паска, легенде мајданпечког фудбала. Пред Општинским већем нашао се захтев више стотина Мајданпечана
изражен кроз петицију, а пошто су обезбеђене потребне сагласности предлог ће
се наћи и пред члановима општинског парламента.
Донето је и више одлука везано за отуђење грађевинског земљишта, а
кроз захтеве о којима се овом приликом расправљало, одлучено је да се и у наредној школској години ОШ “Велимир Маркићевић“ омогући одржавање кућне наставе, да се од надлежних у Предшколској установи “Марија Мунћан”затражи да
изнађу могућност да предшколска група ради и у објекту у горњем делу града.
Било је речи и о решавању проблема паса луталица који упркос изузетно
великим издацима из буџета нису смањени, а такође, чуло да се чине напори како
би градски базен у овом граду прорадио почетком јула.
И.Ћ.

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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Успешна реализација донације KfWнемачке банке

БОР ПОСЕТИО НЕМАЧКИ АМБАСАДОР
БОР - Немачки амбасадор у Србији Аксел Дитман,
приликом прошлонедељне посете Бору састао се са представницима Јавно комуналног
предузећа (ЈКП) “Топлана” и
обишао радове у том предузећу
који су финансирани донацијом
немачке KfWбанке, након чега
је посетио и Предшколску установу “Бамби”.
Како преноси РТВ Бор,
Дитман је изразио задовољство
досадашњом реализацијом донације.
-Бор је једини град у
којем је више од 95 станова топлифицирано и утолико је значајнија ова наша донација рекао је Дитман, наводи се на
сајту РТВ Бор.
Десимир Миљковић, технички директор „Топлане“ истиче да се са реализацијом
пројекта кренуло 2013. године.
- У оквиру првог пројекта
рађена је уградња 208 калориметара у подстаницама што је

коштало 96 000 евра. Други
пројекат се односио на замену
старих цеви на вреловодној
мрежи на пет секција у дужини
од једног километара. Вредност
тих радова је 267 000 евра. У
оквиру трећег дела, рађена је
замена екранских цеви на
котлу, изградња постројења за
хемијску припрему воде и куповина агрегата за нужно на-

пајање електричном енергијом,
за шта је збирно утрошено 417
000 евра – каже Миљковић.
Он истиче да се тренутно ради пројекат који се односи на модернизацију 88 подстаница.
- Вредност тих радова је
657 хиљада евра. До сада је
урађено 30 подстаница а очекује се да преосталих 58 буде

готово до почетка грејне сезоне.
Укупна вредност донације коју
је „Топлана“ добила је милион и
720 хиљада евра, од чега је
остало неутрошено око 257 хиљаде евра. Урадићемо и замену цеви на две секције.
Амбасадор је изразио задовољство оним што је видео на лицу
места. Важно је напоменути да
успешно приводимо крају ове
радове поштујући рокове – додаје Миљовић.
Немачки амбасадор је
посетио и ПУ „Бамби“. У оквиру
Развојног програма Републике
Србије, који преко немачке
KfWбанке, суфинансира Савезна Република Немачка, локална самоуправа у Бору узела
је кредит од нешто више од
пола милиона евра, и та средства употребљена су за уличну
расвету и обнову спортских терена, као и за санацију крова
вртића „Бамби, преноси РТВ
Бор.
Д.К.

Потписивање уговора за суфинансирање пројеката

Представљени резултати рада локалне самоуправе

ЗА БОЉЕ ИНФОРМИСАЊЕ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку су у понедељак потписани уговори о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Мајданпек за 2016.годину. Одлуком
о избору програма за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мајданпек
за 2016.годину, предвиђено је да се са 384 хиљаде динара подржи пројекат
“Привредни и инфраструктурни развој општине Мајданпек, ресурси, потенцијали и могућности “ММ Бонед” Бор, а “Мајданпек данас”, “Данграфа” Београд са 200 хиљада динара. Када је реч о радијским и тв програмима и
интернет порталима, по милион динара одобрено је за пројекте “Информисање о екологији, селима и туризму општине Мајданпек” “За медиа”
Зајечар и “ Хроника Мајданпека” ШРИФ Бор, затим 500 хиљада динара
Сашка радију Мосна, за пројекат “Информације- актуелна веза између становништва” и 300 хиљада динара Ресурс центру Мајданпек за “Истраживачко новинарство и подршка бољој информисаности општине Мајданпек”.
- Очекујем да ће кроз ове пројекте општина бити презентована на
прави начин, што је бенефит за саму општину, али је значајније да ћемо на
овај начин омогућити квалитетније, доступније и боље информисање
најпре, грађана саме општине, а онда и шире о свим дешавањима у овој
средини - истакао је Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек.
Одлуку о усмеравању средстава у укупном износу 3.384.000 динара донело је Општинско веће на седници одржаног 30.маја.
И.Ћ.

СОКОБАЊА - Свечаном седницом у хотелу „Бањица“ обележен
је у уторак Дан општине Сокобања. Заменик председника општине Бобан
Илић представио је резултате локалне самоуправе у предходној години
као и започете пројекте чија се реализација очекује у наредном периоду.
-Изградњом спортског комплекса на “Подини” заједно са Аква
парком и спортском халом заокружујемо понуду Сокобање кад је у питању
спортски туризам. Напоменућу и пројекат замене уличне расвете у граду
у оквиру кога смо све постојеће сијалице заменили ЛЕД сијалицама које
су много мањи потрошачи електричне енергије и тиме значајно унапредили енергетску ефикасност а све то смо урадили из сопствених средстава без динара задужења –казао је Илић.
По традицији, подељене су захвалнице најзаслужнијим појединцима и удружењима, који су у оквиру области којом се баве, постигли запажене резултате. Ђаци генерације Основне школе “Митрополит
Михаило” и средње школе “Бранислав Нушић” добили су на поклон лаптопове, а на крају официјалног дела програма присутни су имали прилику
да погледају и промо филм о Сокобањи. Након официјалног дела приређен је свечани ручак за све званице.
М.Б.
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У Штубику одржани 44. “Крајински обичаји”

БОРАНИМА ТИТУЛА ПОБЕДНИКА
НЕГОТИН – Изворна група из
Бучја код Бора, одлуком стручног жирија “Крајинских обичаја”, свеукупни је
победник овогодишње смотре народног изворног стваралаштва, која се у
селу Штубик код Неготина организује
већ 44 године у спомен на победу
Хајдук Вељкових устаника над надмоћнијом турском војском у Штубику и Малајници, 1807.године. Овај ансамбл
окитио се и наградом за најбољи приказ народног обичаја.
Никица Стојковић из бољевачког Савинца добитник је признања
за најбоље извођење народне мелодије, а група певача из зајечарског Великог Извора за најбоље извођење
изворне песме, ансамблу из Оснића
код Бољевца припала је награда за
најбоље извођење изворних игара, а
изворној групи из Нереснице код
Кучева за ношњу.
-Успомену на чувену битку у
Штубику и Малајници чувамо „Крајинским обичајима“ манифестацијом која
нас из године у годину, пуних 44 године,
уверава да смо народ који има шта да
чува, негује и покаже. Обавеза коју смо,
као ваши представници ових година у
локалној самоуправи преузели је, да
пружимо пуну подршку догађајима који
Неготин високо позиционирају на лествици културе Србије. Најважнији догађај Фестивал „Мокрањчеви дани“,
етно фестивали Гергина и ВЕФ, Сусрети села, Крајински обичаји, Чучук
Станини дани, Неготинско лето, Мајске
свечаности, концерти, позоришне представе, изложбе, промоције, издавачка
активност и још много тога, организују
се уз пуну финансијску и сваку другу

ЧОБАНИЦЕ
Јелена Јовановић из Великог Извора најлепша је чобаница “Крајинских обичаја”, док су титуле њене прве и друге пратиље освојиле Милица Јоновић из Бучја и Александра Аранђеловић из Штубика.
потребну подршку општине. Трудимо
се да сваке године, у складу наших могућности унапредимо и обогатимо културни живот града и општине, јер то
смо ми, то је наше лице, унутрашње,
које треба пажљиво и истрајно неговати – истакла је Татјана Панић, члан
Општинског већа задужена за културу
и туризам на завршници смотре на којој
се за титулу најбољих на великој сцени
у Штубику надметало преко 500 чланова изворних и фолклорних група из
Бучја (Бор), бољевачких села Оснић и
Савинац, Великог Извора из општине

Зајечар, Нереснице (Кучево), као и
села домаћина, док су у ревијалном
делу програма наступили фолклорна
група “Жарава” из Видина и КУД инвалида рада из Бора.
У народном вишебоју, Горан
Маринковић из Штубика доказао је и
ове године да му нема равног у потезању чобанског штапа. Друго место је
заузео Жељко Ивановић из Штубика, а
треће Мирослав Војиновић из Бучја.
Александар Ђорђевић из Савинца
шампион је у дисциплини бацања камена са рамена, док је другопласирани

домаћин Жељко Ивановић, а трећепласирани Предраг Вучковић из Великог Извора. Штубичанац Немања
Бикић, прошлогодишњи вицешампион,
дочекао се ове године титуле најбољег
у дисциплини скок у даљ. Другопласирани је Предраг Вучковић из Великог
Извора, док је треће место освојио
Жељко Илић из Савинца. Екипа из
Бучја у мушкој конкуренцији показала
је највише спретности у надвлачењу
конопца савладавши другопласиране
Штубичанце, али су зато припаднице
лепшег пола из Штубика биле јаче од
колегиница из Бучја у надвлачењу конопца.
Овогодишњу манифестацију
“Крајински обичаји” коју организује Дом
културе “Стеван Мокрањац” у сарадњи
са штубичком школом “Хајдук Вељком”, овим селом и КУД “Прераст” помогли су Министарство културе и
Општина Неготин.
Ова тродневна смотра отпочела је гала концертом београдског
АКУД “Бранко Крсмановић”, наставила
се традиционалним програмом ученика ОШ “Хајдук Вељко” из Штубика уз
учешће фолклорних ансамбала “Прерас” (Штубик), “Флоричика” (Јабуковац),
“Хајдук Вељко” (Речка), “Димитрије Беливакић” (Буковче), “Воја Чурић” (Кобишница) и “Живорад Петровић-Дудић”
(Јасеница), као и наступом дечијих изворних група из Јабуковца, Штубика,
Неготина, Бучја, Великог Извора и Видровца.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин

Учествовало троје Књажевчанина из ПД ”Бабин зуб”

ПЛАНИНАРИ НА ОЛИМПУ

КЊАЖЕВАЦ - Од 11. до 16. јуна група од 38 планинара и планинарки из Тимочке крајине реализовала је
поход на врхове Олимпа у Грчкој. Заједно са колегама из
Неготина, Кладова, Бољевца, Злота и Зајечара, у акцији
су учествовала и тројица чланова књажевачког Планинарског друштва “Бабин зуб” - Далибор Николић, Иван Црепајац и Дарко Милетић. Акцију је организовало Планинарско спортско друштво “Љуба Нешић” из Зајечара.
Љ.П.
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Фондација ''Ана и Владе Дивац'' за младе пољопривреднике

ПОМОЋ ЗА ПЧЕЛАРЕ
КЊАЖЕВАЦ - Фондација “Ана и Владе Дивац” и општина Књажевац обезбедили
су помоћ за пчеларе почетнике на подручју општине
Књажевац.
Планирано је да двадесетак младих пчелара добије
ро-јеве, кошнице или опрему,
а зва- нично потписивање уговора очекује се половином
јула. Изузетно позитивно искуство обеју страна било је пресудно да општина и Дивац
Фондација потпишу и Меморандум којим је предвиђена
сарадња у наредне три године. На основу субвенција из
заједничког фонда општине
Књажевац и Дивац фондације,
прошле године више од 30
младих пољопривредника доводњу. Успешна сарадња од
било је субвенције за набавку
прошле, настављена је и ове
механизације, опреме или
године, с тим што су овога
садница како би покренули
пута подстицајна средства наили унапредили своју произЕУ помогла сточаре у Кључу

СТОЧНА ХРАНА ЗА 134
ДОМАЋИНСТВА
КЛАДОВО - На пункту у Кладову обављена је расподела сточне хране
коју је локална самоуправа , у сарадњи са Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација ФАО, обезбедила за домаћинства погођена елементарним непогодама. Донација садржи укупно 42,8 тона хране за краве, кокошке
и свиње као помоћ угроженим газдинствима и распоређена је у домаћинствима
која су се определила за тај од укупно 23 пакета. Кључким домаћинима који се
баве сточарством, а чија су се газдинства нашла на удару елементарних непогода
део штете је намирен са по 320 килограма сточне хране.
- Желимо да се захвалимо ЕУ која је препознала наше тешкоће и дели-

мично их је ублажила конкретним донацијама .Остали пакети биће прослеђени
крајњим корисницима утврђеном динамиком. Наредни корак биће подела пумпи
за наводњавање- нагласио је Драган Новаковић, заменик председника општине
Кладово.
Расподела сточне хране је трећа фаза,помоћи пољопривредницима у
кладовском крају јер је пролетос подељен семенски материјал, а недавно су
помоћ добили произвођачи меда којима је донирана 91 кошница.
- То је изузетно важна подршка за све сточаре који су претрпели штету
током елементарних непогода. Помоћ су добила сва пријављена домаћинства
без обзира да ли су или нису уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.
.Испоручено је укупно 7,8 тона хране за краве,14 тона за кокошке и 21 тоне за
прсић - казала је Гордана Грамић, руководилац Одељења за привреду.
М.Р.

мењена пчеларима почетницима.
-Укупно је конкурисало
108 кандидата, а у договору са

Дивац Фондацијом одлучили
смо да обиђемо 23 газдинства.
Прошле недеље завршили
смо обиласке и сада је на реду
одлучивање о томе ко ће добити средства. Субвенцију
ћемо најверо- ватније да смањимо на 120.000 динара како
би више газдинстава добило
помоћ. Првобитно је било планирано да 10 корисника добије по 180.000, али проширићемо тај круг на 15 до 18
домаћинстава пошто је општина Књажевац одлучила да
повећа средства којима учествује у овој заједничкој акцији. Заједнички фонд формиран је са по милион динара
општине и Фондације, а општина Књажевац додатно ће
уложити још 300.000 динара каже Марко Стојановић, пројект менаџер Агенције за развој.
Љ.П.

Саветодавна служба и Друштво пчелара организовали школу за почетнике

ПОЧЕТНИЦИМА ПО ДВЕ
КОШНИЦЕ НА ДАР
НЕГОТИН – Друштво пчелара “Хајдук Вељко” и Саветодавна служба
Неготин са успехом су окончале двомесечну “Малу школу пчеларства” коју је
похађало 13 почетника.
- Пријавило се 30 кандидата, а одабрали смо 13. Предност су имале
млађе особе које се никад нису бавиле пчеларством и које су незапослене –
каже саветодавац Драган Радосављевић из Пољопривредне саветодавне
стручне службе Неготин.
Полазници ове школе су изузев теоријске наставе у Регионалном пчеларско едукативном центру у Неготину, стекли и практична знања на пчелињацима пет овдашњих предавача-ментора који поседују сертификат Савеза
пчеларских организација Србије и званични су предавачи СПОС-а.
- Друштво пчелара “Хајдук Вељко” по званичним резултатима је у
првих пет удружења по броју пчелара, а у првих десет по броју кошница и изврцаном меду, а за собом су оставили и много веће градове. Захваљујући Општини Неготин која издваја значајна средства за пољопривреду, а тиме и за
пчеларство, може се рећи и највише у источној Србији, пчеларство у општини
Неготин има перспективну будућност – истиче Радосављевић.
Свим полазницима “Мале школе пчеларства” по полагању завршног
теста уручени су сертификати, а захваљујући локалној самоуправи добиће и
по две кошнице и по два роја пчела како би и практично могли да примењују
знања која су овде стекли.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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Локална самоуправа пронашла решење за проблем мештана Милутиновца

ГРАДСКО СМЕТЛИШТЕ ДОБИЛО ЧУВАРСКУ СЛЖУБУ
КЛАДОВО - Градско сметлиште поред пута Кладово - Неготин
због некотролисаног одлагања разног
отпада годинама је доносило невоље
мештанима насеља Милутиновац, али
и возачима јер је та деоница веома
често била обавијена густим димом
пошто су НН лица неконтролисано палила ватру претурајући по смећу.
Више од три деценије становници Милутиновца обраћали су се разним институцијама и указивали на
велику гомилу ђубрета И непријатан
мирис који се ширио изнад њиховог
села али су сви апели били безуспешни. Када су изгубили сваку наду,
решење је стигло доласком нове власти јер су надлежни предузели низ
конкретних мера.
- Уз мало добре воље оградили смо тај простор. Поставили смо
рампу поред које у кућици дежура лице
задужено за пропуштање возила ЈП "
Комуналац" која ту празне смеће из
контејнера и канти за ђубре из дома-

ћинстава. То је први корак, а наредних
дана наставићемо да тај простор у потпуности приведемо намени без штет-

них утицаја на околину-казао је Радисав Чучулановић, председник општине
Кладово.

Из општинске инспекције за
заштиту животне средине подсећају на
правила која се односе на одлагање
смећа и другог комуналног отпада и
шута.
- У градским зонама смеће се
одлаже у наменске канте, док се тај
проблем у 22 насеља решава лагеровањем смећа у металне контејнере са
точковима који се редовно празне. То
је привремено решење јер ће проблем
одлагања комуналног отпада биће
превазиђен изградњом регионалне
депоније у насељу Халово код
Зајечара. Када буде завршена регионална депонија " Халово" једна од
шест трансфер станица биће отворена
и у Кладову. Дотле следи ново подсећање да је забрањено лагеровање
комуналног отпада и шута на градском
сметлишту. Непоштовање те одлуке
биће законски санкционисано- казао је
Звездан Стефановић општински инспектор за заштиту животне средине.
М.Р.

У селима општине Неготин у току су бројни радови на уређењу путева

Мештани Доњег Милановца после годину и по дана добили банку

РАДОВИ ПУНОМ ПАРОМ

ОТВОРЕНА БАНКА “ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ”

НЕГОТИН – У бројним селима Неготинске Крајине, последњих недеља,
интензивно се ради на санацији путева, али и на бројним инфраструктурним објектима од значаја за те месне заједнице. Санација путева, истакли су општински
оци у више наврата, приоритет је у 2016. Тако је недавно у Србову завршено пресвлачење асфалтом главног локалног пута који из овог села води ка Неготину.
- Ради се о деоници главног пута у дужини од 800 метара која је наставак
радова из 2015. када је урађено 200 метара. Вредност ових радова је шест милиона динара. Општина Неготин ће и у наредном периоду подржавати иницијативе Савета месних заједница које су усмерене ка њиховом унапређењу и
развоју - каже Александра Величковић, помоћница председника Општине Неготин
и подсећа да су у овом селу ове године, средствима из општинског буџета, купљене и монтиране пумпе за водовод, вредне 180.000 динара.
У оквиру програма пресвлачења и асфалтирања улица и локалних путева на територији радило се и на 800 метара дугој деоници у Шаркамену. Вредност тих радова које је реализовало зајечарско Предузеће за путеве износила је
шест милиона динара. Надлежни истичу да би у наредном периоду могао да буде
асфалтиран и пут који води до касноантичког локалитета “Врело” на четири и по
километара од Шаркамена.
У предходном периоду пресвучена је и деоница од 480 метара у Јасеници, главне улице у Милошеву у дужини од 500 метара, рехабилитоване су
најугроженије деонице у Душановцу, Видровцу, Рогљеву, Ковилову, Рајцу и Александровцу, пут до Пољопривредне школе на Букову у дужини од 460 метара, као
и пут од Неготина према Дупљану, дужине од 1.530 метара.
Радно је било и у Александровцу, за који је опредељено четири милиона
динара за крпљење рупа и санацију путева. У овом селу интензивно се ради и на
православном храму, за чију реконструкцију лане из општинског буџета потрошено
преко два милиона динара.
У Чубри се уз мост, који је током поплава пре две године био оштећен и
у чију се обнову улаже осам милиона динара, активно ради и на уређењу тамошњег дома културе. Радови вредни пола милиона динара предвиђају комплетну
санацију кухиње и прилаза Дому.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

МАЈДАНПЕК- У Доњем Милановцу, у петак је прорадила експозитура
„Поштанске штедионице”. За становнике ове вароши то је веома значајно, јер је
годину и по дана, ово место 50 километара удаљено од најближег града, било без
иједне банке, пошто је толико протекло од како је “Комерцијална банка”, у овом
месту, затворена. Општина Мајданпек је предузела мере да проблем реши у интересу Доњомилановчана, али и бројних гостију.
Експозитура „Поштанске штедионице” у Доњем Милановцу радиће све
послове које обавља банка укључујући динарско и девизно пословање како са
становништвом, тако и с привредом. Мештани су добили банку у којој могу да подигну новац, плате рачуне, а пензионери не морају путовати у околне градове да
би решили административне послове. Могућност да неопходне банкарске трансакције обаве у овој банци, пуно ће значити предузетницима.
- Ово је велики дан за нашу локалну заједницу, јер је банка у Доњем
Милановцу преко потребна његовим становницима, будући да је најближа удаљена преко 50 километара - истакао је Срећко Николић, заменик председника
Општине Мајданпек и подсетио да се у непосредној близини налази Музеј Лепенски вир који годишње посети 36 хиљада људи, те да ће од бројних крузера који
плове Дунавом, више од 120 током ове године пристати и задржати се одређено
време у Доњем Милановцу.
Експозитура банке отворена је захваљујући доброј сарадњи и ангажовању челних људи општине Мајданпек и “Поштанске штедионице”, која задњих
година има три слогана, “најдуже се знамо”, будући да постоји од 1921.године,
“још ближе вама”, са циљем да 40 нових експозитура отвори у овој години и “пензије унапред”, на шта је подсетио Бојан Кекић, из Надзорног одбора “Поштанске
штедионице”.
Челни људи општине Мајданпек, отварањем ове банке, на прави начин
одреаговали су на оправдане захтеве становника Доњег Милановца и околних
насеља.
- Свесни да банка много значи грађанима и привреди, у сарадњи са “Поштанском штедионицом”, урадили смо неопходно. Опредељење Владе Републике Србије је да развија туризам, поготову на овом делу Дунава, па је отварање
банке први корак - рекао је Бранислав Томић, одборник СО Мајданпек.
Средства за опремање банке, издвојила је „Поштанска штедионица”, на
неодређено време запослила је четири радника, а ова експозитура радиће сваког
радног дана од осам до 15, а суботом од осам до 13 сати.
И.Ћ.
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Крвопролиће у борској коцкарници “Колосеум”

УБИО МУШКАРЦА НОЖЕМ,
ДВОЈИЦУ РАНИО
БОР - Борска полиција
ухапсила је свог суграђанина Игора
Алексића, званог Гига (35) због
сумње да је ножем убио Сејдина
Усеиновића (50) и ранио Шемсу
Усеиновића (39) и Насера Шаћировића (33).
Несрећа се догодила око
три сата ноћу између петка и суботе

апарата, када је у коцкарници нестала струја. Алексић је тада ножем
напао тројицу људи.
-Био је потпуни мрак, када
сам одједном осетио три убода у
леђа. Створила се гужва, људи су
трчали напоље. Сећам се тог неснонсог бола, али сам некако успео
да дођем до излаза. Тада сам угледао брата Сејдина како се сав крвав
држи за врат. Пао је недалеко од
коцкарнице. На тренутак сам заборавио на бол и потрчао да му помогнем. Сејдин ме је погледао, а онда
су му се очи зацаклиле. Осетио сам
једног момента како се потпуно умирио у мојим рукама – наставља
дрхтавим гласом Шемсо.
У истом тренутку до
Сејдина је дотрчао и њихов отац
Бора Усеиновић.
-Чуо сам неку галаму. Изашао сам да видим шта се дешава
када сам одједном угледао сина
како излази из коцкарнице, држећи
се за врат и пада на земљу. Крв је
била на све стране. Позвао сам
хитну помоћ. Пробали смо да помогнемо Сејдину. Још увек не могу да
верујем да мога сина више нема –

ПОВРЕЂЕНИ ВАН ЖИВОТНЕ ОПАСНОСТИ
Сејдо Усеиновић , коме је исечена каротида на лицу
места је од задобијених повреда преминуо.
- Шемсо Усеиновић је примљен у болницу са убодном
раном на левој страни грудног коша. Насер Шаћировић је задобио убодну рану у пределу леђа између плећки. Обојица су
збринути на оделењу хирургије – речено је протекле суботе у
борској болници.
Алексић је по истеку задржавања у трајању до 48 сати
спроведен вишем јавном тужиоцу у
Зајечару. По незваничним информацијама, Алексићу је узета крв на ана-

Повређени Шемсо Усеиновић

у борској коцкарници Колосеум.
Како сазнајемо, Алексић је у припитом стању избачен из коцкарнице,
јер је обраћао присутнима да могу
да се обрачунају са њим.
-Мој брат Сејдин и Насер
су седели за покер апаратима и играли. Ја сам био код шанка када је у
коцкарницу ушао Алексић који је био
у припитом стању. Говорио је како је
он снажан и јак, како може све да победи. Сејдин му је казао да није
лепо што се тако понаша и да треба
да изађе напоље. Међутим он се на
то није обазирао. Готово сви присутни у „Колосеуму“ су га тада изгурали напоље. Нико га није тукао, ни
дирао, али он се после неког времена поново вратио – прича Шемсо,
који је један од повређених у „Колосеуму“ .
Он истиче да је тада Сејдин
устао и кренуо ка Алексићу, који га је
одгурнуо. Сејдин је пао преко покер

Игор Алексић - фото www.facebook.com

лизу како би се установило да ли је
у тренутку извршења злочина био
под утицајем алкохола или психоакивних супстанци.
Д.К.

Жртва Сејдин Усеиновић

прича Бора Усеиновић.
Убрзо је стигла екипа Хитне
помоћи који су повређене одмах одвезли у болницу. Алексић је искористио панику људи који су бежали из
коцкарнице и након што је убо
ножем тројицу људи побегао је.
Брзим и ефикасним радом борских
полицајаца, он је убрзо пронађен у
својој кући.
Коцкарница “Колосеум”

Сачињавао лажне пропратнице

Ухапшене три особе из Бора

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА

П Р Е В О З И Л И М И Г РА Н Т Е
И З А В ГА Н И СТА Н А

КЊАЖЕВАЦ - Полиција у Књажевцу привела је М.Р.(37)
због сумње да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.
Осумњичени се терети да је као одговорно лице у Шумској
управи Књажевац, у току 2013. и 2014. године, сачињавао лажне
пропратнице и на тај начин омогућио отпрему 350 метара кубних
дрвне масе без порекла, у вредности од 1.126.568 динара, саопштила је ПУ Зајечар.
М.Р. је одређено задржавање у трајању до 48 сати након
чега је уз кривичну пријаву спроведен Основном јавном тужиоцу у
Зајечару.
Д.К.

БОР - Борска полиција привела је своје суграђане М. З.
(28), С. Н. (26) и Н. Ж. (28), због сумње да су извршили кривично
дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење
људи.
Полицајци су у Улици Саве Ковачевића у Бору зауставили
комби возило у којима су осумњичени превозили 23 ирегуларна
мигранта из Авганистана, саопштила је ПУ Бор.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након
чега су, уз кривичну пријаву, спроведени основном јавном тужиоцу у Бору.
Д.К.
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Попуњеност капацитета на годишњем нивоу 40 одсто

ХОТЕЛ СПРЕМНО ОЧЕКУЈЕ ВАТЕРПОЛИСТЕ
БОР - Ватерполо репрезентације Србије, Црне Горе, Шпаније,
Грчке, Италије , Јапана, Бразила и
Француске, током боравка у Бору и
учешћа на турниру који ће бити одржан у граду бакра од 13 до 17 јула, боравиће у хотелу „Језеро“ на Борском
језеру.
Хотел поред смештајног капацитета који обухвата 111 соба, међу
којима је један лукс и још шест апартмана, три студија и пет породичних
соба, док су остало једнокреветне и
двокреветне собе, има у понуди и :
базен са ђакузијем, три сауне, слану и
собу за масажу, куглану, сто за снукер
и за карамбол, стони тенис, пикадо,
салу за сквош и за мале спортове,
баскет, мини баскет, багминтон, незаобилазни џез клуб са осам караоке
соба, два ресторана, банкет салу, три
помоћне сале за одржавање мањих
скупова и предавања, као и паралелних секција, тим билдинга.
- Спремно очекујемо долазак
ватерполо репрезентација у хотелу, где
ће бити смештени. С обзиром на широку понуду хотела, испуњени су сви
услови за овдашњи боравак ватерполиста који ће овде имати и кондиоционе тренинге – казала је Милица

Миловановић, управница “Језера”.
Хотел најчешће посећују
гости из Београда и Војводине, мада
их све чешће има и из Бугарске, Шпаније, Немачке и других многих места
из Србије и иностранства.

Трибина у борској Народној библиотеци

БИРАЊЕ ПОД МОРАЊЕ
БОР - Борани су протеклог петка у овдашњој Народној библиотеци
имали прилике да чују више о едицији “Грал” издавачке куће “Клио” и да разговарају о читању и избору књига са књижевницом Љубицом Арсић, књижевним теоретичаром Тихомиром Брајовићем и Наташом Ђелошевић из издавачке куће
“Клио” у оквиру предизборне читалачке конвенције “Бирање под морање”.
- Програм “Бирање под морање” осмишљен је почетком године у жељи
да представимо нашу едицију “Грал” која броји више од 20 година и 100 наслова.
Одлучили смо да у шестодневном програму у галерији “Newmoment” организујемо
више рзговора, и позвали људе из различитих области да говоре о тим књигама
- казала је Ђелошевићка.
Књижевница Љубица Арсић нагласила је да спада у писце који су страственији читаоци од чињења писања.
- Читање је неопходна потреба, нешто без чега не можемо да живимо,

-Упорно радимо на томе да
испунимо све услове гостима за леп и
пријатан вишедневни боравак у нашем
хотелу. Оријентисали смо се на пословни туризам и они који у хотел долазе на семинаре или имају едукативне програме , радо га поново посећују –додаје Миловановићка.
На годишњем нивоу, попуњеност смештајних капацитета хотела је
око 40 одсто.
- Сада је 60 одсто попуњеност капацитета, а очекујемо током
летњег периода још више гостију.
Током целе године, на Борском језеру
успешно ради и Етно ресторан “Језерце”. Уређена је и осветљена пешачка
стаза у дужини од 3,5 километара уз
језеро, а ми у плану имамо постав-

љање скаконе на плажи код Јелен
парка, љуљашки, клацкалица и других реквизита за намјлађе у близини
хотела. На језеру можда недостаје још
комерцијалних објеката, али с обзиром на то да се граде неки апартмани
и смештајни објекти, понуда је све
шира и богатија и Борско језеро ће верујем бити све примамљивије место
за боравак туриста из свих крајева
Србије и шире – додаје Милица.
Туристима су на располагању
и терени за фудбал и мали фудбал,
рукомет, одбојку, баскет и кошарку. Борани често долазе у хотел и због слане
собе, у којој боравак од 45 минута замењује чак три дана проведена на
мору.
Ова просторија је обложена
пречишћеном сољу а сваки елеменат
аеросоли које се јављају у сланим собама позитивно утичу на здравље.
Слана соба је нарочито погодна за
особе које имају проблема са кожним
обољењима и дисајним органима, успореним радом штитне жлезде и бактеријским инфекцијама.
Познато је да јонизован ваздух који се налази у сланој соби
уклања бактерије, повећава капацитет
кисеоника у крви, моћ концентрације и
отпорност према болестима побољшава рад метаболизма, отклања умор,
и посебно добро утиче против главобоље, несанице, затвора, алергије,
астме и других тегоба. Кристали камене соли као природни јонизатори побољшавају квалитет ваздуха јер
производе негативне јоне који се налазе само на мору, код водопада,
након олује.
За пун ефекат, тврде надлежни, потребно је око 15 третмана.
Д.К.

Разговарали о пројекту ''Културна рута римских императора''

ПРОФЕСОР ВЕРНЕР ПОНОВО У РАВНИ
КЊАЖЕВАЦ - Професор римске уметности и археологије Мајкл Вернер са Универзитета Олбани из Њујорка, један од првих страних истраживачa
локалитета “Timacium minus” у Равни код Књажевца, овог јуна боравио је у
Књажевцу.
Са стручњацима Завичајног музеја професор Вернер радиће на
укључивању “Timacium minus” у међународни пројекат “Културна рута римских
императора”. Обишавши подручје на коме је са српским археолозима, радио
пре много година, Вернер је указао на проблеме које треба решити како би римско војно утврђење постало репрезентативна туристичка дестинација. О
укључивању општине у пројекат ''Културна рута римских императора'' Мајкл
Вернер разговарао је и са представницима локалне самоуправе и Дирекције
за развој, урбанизам и изградњу Књажевца.
Љ.П.

јер је то гутљај драгоцене алхемичарске течности коју морамо да унесемо да
бисмо били срећни, вечно млади и деци то требамо да предочавамо кроз књиге
о којима ћемо им причати –казала је Арсићка.
Брајовић је истакао да је речи имају ту могућност да нам отварају цео
имагинарни свет.
- Постајете другачији, богатији, пунији, племенитији и то је ненадокнадиво. Драгоцено својство едиције “Грал” је да нам пружа нешто што врло ретко
добијамо од наших издавача а што се односи на запостављене културе, или мање
познате писце. Овај издавач је један од два издавача који су у последњих 25 година остали на линији на којој су почели – казао је Брајовић.
Д.К.

