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Милан Ђокић, председник општине Књажевац за „Тимочке“

ВАЖНЕ СУ ДОБРЕ ИДЕЈЕ И СПРЕМНИ ПРОЈЕКТИ
Спремамо низ мера за
2017. годину које ћемо презентовати
јавности. Када је у питању довођење
великих компанија, планирамо да
урадимо трансформацију пасивне
општинске имовине у активну, јер
имамо шта да понудимо потенцијалним инвеститорима. Циљ нам је и да
формирамо Центар за обуку радника за текстилну и кожарску индустрију, које у Књажевцу запошљавају
највећи број радника, истакао је
Милан Ђокић, председник општине
Књажевац у интервјуу за недељник
„Тимочке“.
Први пут разговарамо са
Вама након што сте изабрани за
''новог – старог'' председника општине Књажевац. Да ли други
мандат значи и нову, већу одговорност за функционисање књажевачке општине, за наставак
онога што сте започели у протекле четири године ? Рекли сте:
''Не смемо да станемо, морамо да
наставимо још интензивније и
брже''.
- Свакако да је и први мандат изазов сам по себи и упознавање са новом материјом је нешто
што представља тешкоћу. С друге
стране, лакше је када постоји континуитет и када имамо путеве и
правце којима се крећемо. Мислим
да смо у претходне четири године
урадили јако добар посао, али тек
наредне четири биће продуктивне и
за грађане и за читаву књажевачку
општину.
Од последњих локалних
избора Српска напредна странка
у општинском парламенту има апсолутну већину, с обзиром да је
Народни покрет ''Књаз'' колективно приступио СНС-у. Коментари неких грађана били су да сте
их тим чином изневерили, а Ви кажете да је то одговоран потез у
најбољем интересу грађана. Шта
за Књажевац значи такозвана
''вертикална'' сарадња са Београдом, односно Владом Србије?
- Народни покрет ''Књаз'' је
на прошле изборе изашао да би био
''слуга'' интересима града. На изборима су грађани јасно рекли које две
политичке опције подржавају. На изборима су се са близу 60 процена
определили за Српску напредну
странку. Ми као одговорни људи
нисмо смели да своје сујете стављамо у први план, већ смо, руководећи се интересима грађана, одлучили да те две политичке опције,
које су добиле убедљиво највећи
број гласова, спојимо. Мислим да
смо тако добили стабилну политичку
ситуацију. Свакако да ће и комуникација са републичком владом и министарствима умногоме бити лакша.
Ипак је Књажевац град који мора да
буде повезан вертикално, као и сви
други градови у Србији. И сам Београд не може без помоћи републике.
Са 28 одборника, колико сада броји
скупштинска већина и два одбор-

ника Сељачке странке ми имамо
стабилну политичку ситуацију, али
утолико и већу одговорност према
грађанима Књажевца и према послу
који нас очекује.
Крајем маја најавили сте
пакет мера које локална самоуправа припрема као подршку
малим и средњим предузећима,
породичном бизнису. Какве су то
мере, конкретно?
- Од пропасти гиганата који
су некада радили на територији књажевачке општине, Књажевац је
успео да задржи један број запослених у привреди управо захваљујући
инвентивним и предузимљивим
књажевачким предузетницима, који
су у својим малим и средњим предузећима запослили одређен број
радника. Мала предузећа су адаптабилна и управо ћемо у наредном периоду ставити акценат на активне
мере подршке породичним фирмама, које могу да опстану и у нестабилним
условима
пословања.
Спремамо низ мера за 2017. које
ћемо презентовати јавности. Када је
у питању довођење великих компанија, ми планирамо да урадимо
трансформацију пасивне општинске
имовине у активну. Општина има
много тога што није у интересу локалног економског развоја – локале,
шуме, или земљиште које не остварује никакве приходе за општину...
Планирамо да трансформишемо
такву врсту имовине у нешто што би
могло да мотивише неког од фабриканата да отвори у Књажевцу своју
производњу. Идеја нам је да оно што
је пасивна, претворимо у активну
имовину, као што су хале које ћемо
нудити инвеститорима. Ми јесмо
удаљени од коридора, имамо мали
број становника, али ако понудимо
адекватан пословни простор по сти-
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мулативним условима, то би могао
да буде пресудан аргумент зашто би
неко формирао своју производњу у
Књажевцу.
Да ли потенцијални инвеститори у Књажевцу могу да пронађу адекватну радну снагу?
- Циљ нам је да формирамо
Центар за обуку радника за текстилну и кожарску индустрију, које у
Књажевцу запошљавају највећи број
радника. Ту би се, кроз тромесечне
или шестомесечне курсеве радници
обучили за рад. Сматрамо да ћемо
на тај начин да створимо компаративну предност у односу на остале
општине. Пројекат формирања таквог центра за обуку би требало да
реализујемо у сарадњи са швајцарским СДЦ-ом. Ми смо једна од све
пилот општине у којима ће кренути
пројекат ''Едукацијом до запослења''. Уз њихову финансијску помоћ
ћемо формирати тај центар и сигуран сам да ћемо кроз такав програм
оно што је била књажевачка предност, а то је едукована радна снага,
трансфером знања са искуснијих на
млађе, успети да отворимо нова
радна места и решимо проблем запослења људи.
Да ли се настављају програми подршке пољопривреде?
- Ми смо у претходном периоду имали аграрни програм, који
је најбољи у Србији. О ефектима тог
програма говорили смо више пута. У
петходне четири године 150 милиона динара уложили смо у наше
пољопривредне произвођаче, што је
више него све општине у окружењу
заједно. Тим мерама обухваћено је
више од 2000 пољопривредних газдинстава. Наш ресурс је пољопривредно земљиште кога има пуно,
али су, као свуда у Србији, парцеле
уситњене. Програм комасације, коју

смо започели у Влашком Пољу, наставићемо у долини Тимока, јер
сматрамо да тај крај може да буде
''повртарска Војводина'' источне и
централне Србије. Започели смо и
разговоре са стручњацима на тему
изградње акумулација у циљу наводњавања долине Тимока. Наравно, све мере субвенционисања
нових засада воћа, чувања телади,
куповине механизације, кошница,
настављамо и даље, можда још интензивније. Мотивисаћемо људе да
почну да се баве гајењем лековитог
биља.
Протеклих година пуно се
радило на инфраструктурним пројектима, на асфалтирању улица
и у граду и у селу, на уређењу
града. Шта планирате у наредним
годинама?
- Ми смо у протеклом периоду променили лице града – од
уређења зелених површина, преко
градског трга, до дечијих игралишта,
нове пијаце, уређења Гургусовачке
куле. Имамо визију да на делу Тимока који протиче кроз Књажевац изградимо минор корито са зеленим
површинама, врећасту брану. Расписали смо конкурс за идејна решења
за нови мост поред Дома културе,
јер садашњи, дрвене конструкције,
није више безбедан, а чини ми се да
га је и време превазишло. Предстоји
нам доградња вртића ''Црвенкапа'',
отварамо једно одељење Предшколске установе у Горњој Каменици. Књажевцу требају и нови
спортски објекти. Добра вест је да
смо од Министарства омладине и
спорта добили одобрење за наставак радова на доградњи спортске
сале у Техничкој школи. Урађен је
пројекат и издата грађевинска дозвола за изградњу нове спортске
хале на вашаришту. Идеја нам је да
у Књажевцу направимо спортски
центар на републичком нивоу за
неки од спортова.
Шта од свега овога о чему
смо разговарали Књажевац може
сам, а за шта му је потребна
помоћ државе?
- Мислим да велики део
ових послова можемо сами, али
помоћ државе је увек добродошла.
Међутим, држава неће код нас долазити и предлагати нам идеје. Ми морамо са идејама и спремном документацијом и готовим пројектима одлазити у ресорна министарства, у
међународне институције и тражити
подршку. Онда постоје шансе за финансирање. Ако седимо скрштених
руку и безидејно чекамо да нам
нешто падне с неба, или из Београда, то нећемо дочекати. Зато ми
улажемо у израду пројектно -техничке документације, планских докумената, што су основни предуслови
да можемо да нађемо финансирање. Дакле, радимо оне послове
који су дневно актуелни, али сагледавамо и шта су потребе у будућности.
Љ.П.

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

ДРАГАН ЖИКИЋ ЗАТРАЖИО ОДГОВОРНОСТ ЖИВОРАДА ПЕТРОВИЋА
БОР - Драган Жикић, председник одборничке групе СПС у
Скупштини општине Бор затражио
је, на прошлонедељној седници
СО, одговорност и покретање поступка против Живорада Петровића (СНС), садашњег председника општине Бор, који је 2010 године био на месту директора ЈКП
”Топлана”. Жикић је затражио одговорност Петровића, тадашњег
директора “Топлане” због судске
пресуде да се надокнади штета
Драгану Николићу, услед незаконитог престанка радног односа у
износу од 8.872.000,00 динара.
- Никако не могу да прихватим да је неко противзаконито
добио отказ, да је судским путем
“добио” ЈКП “Топлану” и због тога
ово предузеће треба да издвоји
осам милиона динара надокнаде.
Ко себи сме да даје за право да
крши закон и да отпушта људе.
Тражим да се поведе поступак
против тог директора који је противзаконито дао отказ раднику и
нанео штету “Топлани“–казао је
Жикић, дискутујући о предлогу решења о давању сагласности на
програм о изменама и допунама

програма пословања ЈКП “Топлана” за ову годину.
Живорад Петровић, актуелни председник општине Бор је
одговорио да директор у предузећу не даје отказ, већ то чини
кадровска служба.
- Ја сам био директор
2010 године када је Драган Николић добио отказ, и ништа није
било нерегуларно а зашто је суд
тако пресудио нећу да залазим у
то. У документу који је написан
8.12.2010 године који је Драган
Николић послао директору “Топлане”, између осталог се каже “у
прилогу вам достављам дознаке о
закљученом боловању на данашњи дан 8. децембра 2010 године и тражим раскид уговора о
раду”, након чега се он није појављивао на посао, па му је кадровска служба после шест узастопних дана дала раскид уговора
о раду. Тражите одговорност директора који је “Топлану” “ставио
на ноге” – објаснио је Петровић.
Жикић је нагласио да “Топлана” кроз свој допуњени програм пословања прима одговарајући број радника а са друге

Живорад Петровић

Драган Жикић

стране плаћа штете учињене непрофесионалним и противзаконитим одлукама бивших директора.
- Због повећаног обима
посла неопходно је примити одређени број радника. Не могу да се
сложим да треба да буде примљен контролор припреме воде.
У том случају се озбиљно поставља питање постоји ли у “Топлани” добра организација посла,
имају ли технолога који је задужен
за припрему воде и коме он одговара – додао је Жикић.
Одборници су, између осталог, усвојили и предлог закључка
о усвајању Извештаја о извршењу
буџета општине Бор за период
јануар-јун 2016. године.
- У извештају се наводи за
програм мера заштита животиња
паса и мачаке луталица 41 милион и 850 хиљада динара, као и
накнада штете за повреде и штету
нанете од стране државних органа, камату, судске трошкове за
уједе паса луталица 14 милиона
динара. Овим темпом до краја године ће бити близу 30 милиона
динара и поставља се питање шта
се предузима да се ово бацање
пара смањи и заустави. Када је

реч о пољопривреди општина није
нашла могућност да сем текућих
ствари нешто више одради. Субвенције су планиране на 20 милиона, а потрошено је свега девет
одсто – истакао је Драган Марковић, одборник ДСС.
Председник општине Бор
Живорад Петровић казао је да је
буџет општине Бор за првих шест
месеци ове године остварио суфицит од 43,2 милиона динара.
- Остварење буџета за
првих шест месеци је 41 одсто,
што је изузетан резултат. Свуда
где је требало да се штеди, то је и
урађено. Ниједног дана нисмо
били у блокади, плате смо исплаћивали у минут. Са друге
стране имамо пара за све оно што
смо планирали да урадимо– казао
је Петровић.
Усвојени су и предлози одлука о усклађивању пословања
ЈКП „Водовод“, „Топлана“, „3.октобар“, ЈП за стамбене услуге, „Зоолошки врт“, и „Боговина“ са Законом о јавним предузећима, као
и предлог Оперативног плана одбране од поплава вода II реда на
територији општине Бор за ову годину.
Д.К.

Суочени са озбиљним проблемом

КАКО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ПАСА ЛУТАЛИЦА?
МАЈДАНПЕК - Проблеми са псима луталицама заједнички су за велики број средина у Србији. Иако се за њихово збрињавање издваја доста
пара, у сваком случају, више него претходних година, проблеми се не смањују, чак превлађује утисак да у градовима и селима никада није било више
паса који су препуштени улицама. Општина Мајданпек по томе није изузетак.
И ове године општина Мајданпек је одређена буџетска средства
определила за решавање проблема напуштених животиња. Радницима овлашћених, специјализованих предузећа за област зоохигијене поверени су
послови хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица који на
даље подразумевају и низ других задатака од стерилизације паса који се
након стручног тријажног прегледа враћају на првобитну локацију хватања,
преко фото-евидентирања ухваћених паса и праћење њиховог даљег третмана, до видног обележавања враћених јединки, и других обавеза. Испоставило се да су предвиђена средства утрошена врло брзо, у првих пар акција у
првој половини године, а да је проблем остао нерешен, јер се на улицама и
Мајданпека и Доњег Милановца, али и села ове општине налази изузетно велики број напуштених животиња. Оне, посебно у чопорима, представљају и
озбиљан проблем безбедном кретању људи, а од уједа страхују одрасли, посебно, родитељи, док трауме имају деца.
Да је проблем озбиљан говори и податак да је од почетка године општини стигло 30-так захтева за накнаду штете због уједа паса луталица који
се углавном решавају у ванпарничном поступку и на које одлазе значајна новчана средства.
Имајући све то у виду, Општинско веће је недавно одлучило да се
део послова везан за збрињавање напуштених животиња повери овдашњим

јавним предузећима. Због тога, она би допунама својих статута у делу који се
односи на делокруг рада, направили први корак ка покушају да се обезбеди
дугорочно решење. Осим оспособљавања предузећа за послове из области
зоохигијене, разматрају се могућности и за отварање азила за напуштене животиње. Мада, познато је да дугорочно посматрано само одговорни власници
могу смањити број луталица, односно напуштених животиња.
И.Ћ.
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Последице прошлогодишњег пожара успешно отклоњене, главни извођач пројекта затајио

РА Д Н ИЦ И РТБ СА М ОСТА ЛН О ИЗ В ЕЛИ РЕМ ОН Т
смо све последице пожара
који се прошле године десио
под руководством канадског
СНЦ Лавалина, који нас је буквално оставио на леду – изјавио је генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
У више наврата, додао
је, менаџмент РТБ-а предлагао је руководству канадске
фирме сусрет, разговор и договор у вези санације последица пожара у Сумпорној. Међутим, Канађани су се потпуно
оглушили о басенске позиве.
- У милион наврата
предлагали смо им да се сретнемо. Тамо, овде, у АмстерБОР – Први пут у историји металургије и рударства у
Рударско-топионичарском басену Бор радници топионице,
рафинације и Рудника бакра
Бор, предвођени стручним тимом, самостално су извели ремонт комплетне металуршке
линије – и то нове линије! За
рекордних пет дана отклонили
су све последице прошлогодишњег пожара у фабрици
сумпорне киселине који се под
руководством канадског СНЦ
Лавалина десио на самом

крају изградње нових постројења.
- Први пут смо у РТБ-у
Бор ремонт обавили сопственим снагама, самостално. Први пут овде нема радника
„Ђуре Ђаковића“, „Гоше“ и
других. Ремонт су извели басенски радници, уз помоћ мале групе локалних подизвођача. Обиман посао који је
урађен кошта 25 милиона динара, док су раније ремонти
коштали чак пет милиона долара! Успели смо, отклонили

даму, Лондону, на пола Тихог
океана ако треба, али они су
били потпуно незаинтересовани. Оглушили су се о наше
позиве, као да никада нису ни
били овде. Стидим се таквог
партнерског уговора, не поновило се – категоричан је био
Спасковски.
Највећи део трошкова
ремонта комплетне металуршке линије у Бору сносиће
осигуравајућа кућа јер је пројекат „Нова топионица и фабрика сумпорне киселине“ комплетно покривен тзв. CAR
(construction all risk) осигурањем.
Г. Т.В.

Неготинска библиотека реализовала први Фестивал “Јело и дело“

КЊИГА И ЈЕЛО ПО УК УСУ ПУБЛИКЕ

НЕГОТИН – Културну септембарску понуду уз традиционално добро посећене програме “Мокрањчевих дана”, ако је судити по коментарима публике, дефинитивно је обележио и фестивал “Јело и дело” у организацији Народне
библиотеке “Доситеј Новаковић”. Ова прва по реду манифестација овог типа одвијала се под геслом “права јела уз добра дела”, а у два дана фестивала о ремек
делима светске и домаће књижевности, уз гастрономски добар залогај и капљицу,
улепшали су књижевници Александар Гаталица и Милош Латиновић.
- Основна идеја је да на фестивалу учествују врсни познаваоци књижевности који су, уз то, и добри кувари. По плану, књижевна дела треба да буду веома
позната, једно из српске књижевности а друго из светске, а обавезни састојак рецепта за јело било је неготинско црвено вино. Док спрема јело, чија припрема би
требало да буде до 50 минута, учесник говори о изабраном књижевном делу, класичном или савременом – каже Милорад Грбовић, в.д. директора неготинске Библиотеке.
У предивном амбијенту ресторана „Код старог фијакера“ прво фестивалско вече добитник НИН-ове награде Александар Гаталица, књижевник, преводилац са старогрчког и музички критичар припремао је “Тосканску пилетину”
доводећи ово традиционално италијанско јело у везу са “Хазарским речником”
Милорада Павића. Директор БИТЕФ-а, писац и драматург Милош Латиновић,
иначе добитник награде Друштва књижевника Војводине и награде „Стеван
Пешић“, “Јесен патријарха” Габријела Гарсије Маркеса повезао је са правим гастрономским ужитком грчких острва и јелом “Спецофаи”, повезујући и на тај начин
специфичност овог јела и неочекиване језичке обрте Маркесових реченица.
- Основни циљеви фестивала, као што су обогаћивање културног живота
заједнице, популарисање књиге и књижевности, популарисање винске културе и
Крајинског виногорја, али и значај вина у исхрани и гастрономији, унапређење туристичке понуде општине кроз популаризацију туристичких капацитета, културна
децентрализација земље постигнути су у потпуности – истиче Грбовић.
Саставни део овог фестивала био је и пратећи програм назван симболично “Књигохранилиште”, по узору на назив библиотеке у време Јелене Анжујске
Немањић. Обојица књижевника радо су одговарали на питања публике о својим
ранијим и књигама које ће тек публиковати. У Библиотеци наводе да су задовољни
ефектима овог фестивала које је подржалаТуристичка организација општине Неготин и винарија „Матаљ“. Покровитељ фестивала је Општина Неготин, а његову
реализацију су помогли ресторан „Код старог фијакера“, вила „Делукс“ и компанија
„Текијанка“.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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После једногодишње забране употребе

ПОЧЕЛА САНАЦИЈА МОКРАЊЧЕВЕ РОДНЕ К УЋЕ
НЕГОТИН – Коначно, после
једногодишње забране употребе,
Мокрањчева кућа ће, по завршетку
санације, поново дочекати своје нове
посетиоце. Родна кућа родоначелника српске музике последњих година тоне, па је лане, ангажовањем
надлежних у Музеју Крајине, који о
њој брине, због безбедности затворена за јавност.
-Недостатак једног средњег
носећег зида изнад којег је оџаклија
која је попрично тешка, проузроковао
је промене у приземном делу куће, па
је са годинама кућа у том делу почела да тоне. Нормално ту је и зуб
времена, као и дејство инсеката, јер
је ова грађевина последњи пут детаљно реконструисана 1964. када је
и претворена у музеј и од тада 52 године није било никаквих радова на
самој носећој конструкцији кући –
каже Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине.
Од затварања куће за посетиоце, а годишње их буде и преко
20.000, па до првих радова прошла је
читава година јер је Музеј морао да
прође и компликовану процедуру добијања свих потребних сагласности,

израде пројекта, јавне набавке, до избора понуђача кога чека тежак и специфичан посао.
-У подземном делу та конструкција је дефинитивно била
склона падању тако да је пројектом
предвиђена комплетна њена замена
и то начин градитеља из Мокрањчевог времена. Посао није нимало лак,
може се рећи и да је компликован,
али изводиће се под пуном пажњом

Општина Мајданпек брине о младима

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ
ЗА УЧЕНИКЕ

управо да се не би десило нешто непредвидљиво – каже Драган Ратковић, представник крагујевачке фирме
“Аингор” која изводи ове радове.
Пројектом је предвиђено да
се читав овај посао, вредан 4,2 милиона динара, заврши за 90 дана. Радове у највећем финансира општина
Неготин, а делом и Музеј Крајине.
-Овде није реч о постизању
грађевинских норми, у брзини гра-

дње, овде је специфичан посао који
захтева пажљиво поступање према
објекту, јер може да настане вишеструко већа штета у случају грешке.
Радници морају да буду под пуном
пажњом приликом извођења радова,
јер уклањање једне греде на погрешан начин може да доведе до урушавања објекта и зато овде првенствено мора да се ради промишљено и тимски, да више људи учествује у доношењу одлука– истиче
Јован Миловановић, председник општине Неготин који је обишао радове
на санацији Мокрањчевог дома у
пратњи Татјане Панић, чланице Општинског већа задужене за културу и
туризам.
У Музеју кажу да очекују да
се све обави по пројекту и на време,
те да Мокрањчева кућа дочека његову 161. годишњицу рођења, 9.јануара, онако како је свих година то и
чинила – свечарски и у духу Мокрањца.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин

Потписани уговори између општинског Фонда за развој пољопривреде
и пољопривредника

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈОШ 350
ГАЗДИНСТАВА

МАЈДАНПЕК - Као једна од ретких, можда и једина у Србији, општина Мајданпек већ низ година обезбеђује бесплатан превоз до школске
клупе за све предшколце, основце и средњошколце на подручју општине. Од
овог септембра, међу 1.677 ђака у пет основних и две средње школе, 1.270
основаца и 407 средњошколаца, чак 861 је ђак путник.
У овој средини, сваки други ученик је – ђак путник. Појединци, попут
средњошколаца из Доњег Милановца који путују до школе у Мајданпеку преваљују више од 50 километара у једном правцу, али су у већини ученици чије
су свакодневне релације до школе, на срећу, краће.
У сваком случају, за родитеље, односно породице ученика, бесплатан превоз је велика и значајна помоћ. Јер, аутобуска карта на поменутој ре-

лацији између два града кошта 420 динара у једном правцу, па се лако може
израчунати колико би плаћање карте утицало на породични буџет, али и колико то заправо, кошта општинску касу. Чак и најкраће релације, подразумевају значајне износе, а путника у свакој школи има у завидном броју поред
осталог и зато, што поједини ученици због наставе енглеског језика путују пар
пута седмично до других школа. Како год, у ОШ “Велимир Маркићевић” у
Мајданпеку, од 431 ученика путују 192, у ОШ “12.септембар” од 138 – 39, у доњомилановачкој ОШ “Вук Караџић” која има и више подручних, сеоских школа
од 435 ученика 298 су путници, у рудноглавској “Бранко Перић” од 176 путује
94, а у ОШ “Миладин Бучановић” Влаоле, од 90 ученика 39 су путници. Слична
је ситуација и међу средњошколцима, јер и њих 199 до школе стиже користећи аутобуски превоз.
И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - У књажевачком Дому културе у среду су потписани
уговори између општинског Фонда за развој пољопривреде и 350 пољопривредних произвођача. Уговори се односе на развој млечног говедарства, набавку механизације и пчеларство.
У претходне четири године из општинског буџета у развој пољопривредне производње уложно је 150 милиона динара.
- Много нам значи подршка општине, јер бисмо без ње тешко сами
издвојили средства како за нова стабла вишања, тако и за механизацију и за
набавку телади - кажу пољопривредници.
Ове године у унапређење пољопривредне производње из општинског буџета уложено је преко 40 милиона динара.
- Помоћ је добило око 500 газдинстава - наглашава Марко Стојановић, помоћник председника општине.
Нове мере креираћемо у договору са пољопривредницима, казао је
председник општине Милан Ђокић. Он је упозорио да ће на инструменте подршке, не само из буџета, већ и из републичких и међународних институција,
моћи да рачунају само власници већих поседа, или они удружени у задруге:
- Велики инструменти подршке, као што су ИПАРД фондови тек ће
бити доступни свима у Србији. Они, на жалост, препознају само оне који се
баве озбиљном и већом производњом, или оне који се удружују. Треба да се
мењамо, треба да размишљамо о томе како да продајемо готове производе,
да тако изађемо на тржиште и остваримо приход – казао је Ђокић.
Подршка пољопривредној произовдњи у књажевачкој општини остварује се и кроз споразум о сарадњи са Дивац фондацијом, као и кроз новоосновани кредитни фонд, из кога је позајмице у вредности од 200 до 600
хиљада динара до сада узело четрдесетак пољопривредника. Њихова обавеза је да позајмљена средства врате у пољопривредним производима.
Љ.П.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(8/2)

С ТА Л Н О П О Ч И Њ А Њ Е И З П О Ч Е Т К А
БОР - Неопходно је сакупити, иновирати и ажурирати бројне
пројекте израђене ранијих година за различите туристичке објекте и локације у општини, чиме би се скратило време за њихову обнову и изградњу, уштедела значајна средства, избегло дуплирање рада и
превазишла једна од основних слабости досадашњег развоја туризма у
Бору да се стално све почиње из почетка.

појединих објеката чије се власништво данас не зна.
7. Неопходно је сакупити, иновирати и ажурирати бројне пројекте
израђене ранијих година за различите туристичке објекте и локације у општини, чиме би се скратило време за њихову обнову и изградњу, уштедела значајна средства, избегло дуплирање рада и превазишла једна од
основних слабости досадашњег развоја туризма у Бору да се стално све
почиње из почетка.
8. Локална самоуправа треба да обезбеди израду катастра свих
туристичких објеката, локација и земљишта, а посебно треба обновити
или урадити нове урбанистичке планове кључних туристичких локација
као што су Брестовачка бања, Борско језеро, Злотска пећина , Стол и др.
9. Даљи развој туризма у општини треба да обезбеди повећање
запослености те је неопходно све видове активних мера запошљавања
које реализује локална самоуправа, НСЗ и други субјекти у значајној мери
усмерити и на подручје туризма: јавне радове за уређење туристичких
локација и информативно маркетиншке активности, образовање и обуку
туристичких радника, подстицање развоја предузетништва у области туризма, подстицаје за ново запошљавање у туристичким предузећима и
др.

Хотел ''Језеро'' у пуном сјају

Колико год биле и данас актуелне, треба имати у виду да су наведене тезе изнете у закључцима још 2008. године.
6. Ради обезбеђивања услова за решавање нагомиланих проблема у туризму у општини неопходно је убрзати решавање имовинскоправних односа на свим туристичким локацијама и довршити покренуте
процесе пред судовима. Очекује се да јавни правобраниоц, МУП, јавно
тужилаштво и судови ефикасније остваре своје задатке на овим питањима јер је то нужан услов за даљи развој туризма у Бору:
- брже процесуирање кривичне пријаве пред Окружним судом у
Неготину за нелегалну продају Брестовачке бање хитно је потребно обуставити продају мотела код Злотске пећине јер исти не припада Земљорадничкој задрузи Злот, већ раније Туристичкој организацији Бор, а сада
Општини Бор. Такође наведене институције морају утврдити који је основ
укњижења мотела у Злоту на Земљорадничку задругу, јер тог основа до
2000. године нема. Мотел никада није продаван већ је даван на коришћење. Kако је Агенција за приватизацију покренула иницијативу за продају
истог због ненамирених потраживања за доприносе радника ЗЗ Злот то
је неопходно обуставити продају и покренути судски процес, позвати се
на спор који је покренула Туристичка организација Општине Бор још 1993
године пред Општинским судом у Бору.

''Скадар на Бојани''(лево) и запуштени Планинарски дом (десно)

- довршити поступак за враћање Планинарског дома на Црном
Врху раније ДП Брестовачкој бањи за који је пред Општинским судом у
Жагубици покренут поступак за враћање а који сада мирује
- надлежност је Јавног правобранилаштва да изнађе и основ
укњижења Хотела Борско језеро јер је позната чињеница да је објекат
грађен удруженим средствима, како РТБ-а тако и других радних организација
Неопходно је да СО Бор формира радну групу од људи који су
запослени у органима управе и представника РТБ-а као и представника
грађана који су радили у туризму и упознати су са имовинским односима
и обезбеди приступ архивима како би се изнашле све одлуке за изградњу

Драган Ранђеловић, Радмила Лежајић и Јовица Андрејић (с лева у десно)

10. Локални и други медији морају бити активнији и креативнији
у праћењу проблематике развоја туризма у општини, посебно у пласирању корисних иницијатива грађана и осталих заинтересованих. При томе
се мора правити разлика између друштвеног и комерцијалног приступа
туристичкој пропаганди и информисању.
11. Учесници Округлог стола покрећу иницијативу да се формира
удружење грађана «Група 55» које би се између осталог бавило и друштвено корисним активностима подстицања развоја туризма у Бору. Очекује
се да рад овог удружења подржи локална самоуправа и остали заинтересовани субјекти за развој туризма и уопште локални развој.
12. Закључено је да се ускоро одржи наредни округли сто на неку
од конктретних и приоритетних тема развоја туризма у Бору. Очекује се
пуно учешће медија, представника локалне самоуправе и осталих заинтересованих, посебно појединаца који имају довољно искуства и знања да
могу дати корисне предлоге и иницијативе.
Радмила Лежајић,председница Удружења грађана Г55 годинама
безуспешно покушава да обезбеди пријем представника свог удружења
код надлежних у локалној самоуправи. То је покушала и код актуелног
председника Општине Бор Живорада Петровића, али је упућена да закаже термин у склопу пријема грађана, које председник уприличава петком. Лежајићева је својевремено била директор Туристичке организације
Бора и има огромно искуство и знање у области туризма.
Драган Ранђеловић, председник Младих истраживача Бора и члан Г55,
деценијама учествује у изради свих стратегија из области заштита животне средине и туризма.
- Скренуо бих пажњу да је један број људи који су дуго радили у
области туризма већ у завидним годинама, неки су и пензионисани. Они
су током свог деценијског рада стекли завидна искуства, знања и информација. То локална самоуправа треба максимално да искористи, да ти
људи пренесу све то на млађе посленике туризма. То још није тако. На
кључна места се постављају млади и неуки, који свакако раде нешто, али
је све то један вид инпровизације без јасне визије, која би се темељила
на прошлости, радила у садашњости и имала јасну слику будућности-закључује Ранђеловић.
Редакција ''Тимочких''
Извор: Удружења грађана «Група 55»(трибина одржана 11. децембра 2008. године)
Пројекат “Борски бисери туризма у тимочкој нисци” суфинансира
се средствима из буџета Општине Бор – “Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства”.
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ДОГАЂАЈИ
Обележен Дан ослобођења у Другом светском рату

КЛАДОВЉАНИ ПАМТЕ ИСТОРИЈУ
КЛАДОВО - Поводом
22. септембра, Дана ослобођења општине Кладово у другом Светском рату, цвеће на
спомен обележје у насељу
Вајуга положиле су делегације
СУБНОР-а, локалне самоуправе, амбасаде Русије у Београду, Компаније "Силовије машини " и поштоваоци дела храбрих ратника. До 2002. године,
22. септембар се обележавао
као Дан ослобођења те подунавске општине, а данас су остале само успомене.
- СУБНОР традиционално обележава датум који сведочи о сусрету војника Црвене
армије и девете Ударне српске
бригаде на месту одакле су започеле завршне операције у ослобађању тадашње државе од
окупатора. Искрено се надам да

ће се у блиској будућности поново 22. септембар славити као
Дан општине Кладово-казао је
Небојша Стојановић, председник ОО СУБНОР-а.
Историја нас учи да у
селу Вајуга није било много времена за одмор храбрих ратника
јер су припадници трећег Ук-

рајинског фронта славне Црвене армије након што су ушли
у Србију, кренули у широку
офанзиву. Била је то прекретница у борби против немачког
агресора.
- Био је то један од врло
важних момената у заједничкој
историји два братска народа

којег су шибали ветрови рата.
Заједничка офанзива допринела је поразу немачког агресора и на ту чињеницу морамо
бити поносни - поручио је Владлен Зеленин, први секретар амбасаде Русије у Београду.
На дане из ратне прошлости Кладовљане и путнике
намернике подсећа спомен обележје пирамидалног облика подигнуто код насеља Вајуга 1985.
године.
- Не смемо заборавити
да је у месту Вајуга био корен
продора руских јединица према
Берлину. Тај пут није био лак ,
руски народ платио је слободу
великим жртвама и то морамо
да памтимо - нагласио је Радисав Чучулановић председник
општине Кладово.
М.Р.

Вежба евакуација угрожених лица са брода "Ђердап" на обалу

У кругу Стрељачког савеза општине Књажевац

СПАСИЛАЧКИ ТИМОВИ ЈАЧИ ОД ТАЛАСА

УСКОРО ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ

КЛАДОВО - Припадници специјалистичких тимова Одељења за ванредне ситуације у Бору, који су обучени за рад и спашавање из воде и рушевина, на Дунаву у Кладову су успешно
извели показну вежбу "Евакуација угрожених лица са туристичког
брода Ђердап". Због хаварије на кориту брода уследило је спашавање путника чамцима сектора за ванредне ситуације. Упркос
неповољним временским условима, јак ветар стварао је таласе,
али евакуација угрожених лица успешно је спроведена.
- Сектор за ванредне ситуације ради на томе да предвиди
сваки сценарио који може да се деси у случају избијања акцидентне ситуације и да у датом тренутку правовремено и ефикасно
реагује. Вежба је успешно реализована уз синхронизовано деловање 23 припадника специјалистичких тимова за рад и спасавање
из воде и рушевина, као и ватрогасаца спасиоца и мобилне екипе
Службе хитне медицинске помоћи-казао је за недељник Тимочке
Миодраг Марковић, начелник Одељења за ванредне ситуације у
Бору.
С обзиром да током године Дунавом кроз сектор Ђердапа
прође око 600 путничких бродова, обученост људи који делују у
ванредним ситуацијама изузетно је важна и зато превентива мора
имати приоритет , сагласни су Радисав Чучучлановић председник
општине Кладово и Мирослав Кнежевић начелник Борског управног округа.Они су припадницима сектора за ванредне ситуације
честитали на успешној реализацији сложених операција на Дунаву.
Јавну показну вежбу евакуације угрожених лица са брода
на обалу пратио је и Владлен Зеленин, први секретар амбасаде
Русије у Београду.
М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Боћарски клуб “Промина” из Књажевца
ускоро би требао да добије свој терен у оквиру комплекса Стрељачког савеза општине Књажевац.
У радној посети у Књажевцу боравили су председник Боћарског савеза Србије Милан Милеуснић и предсеник Боћарског савеза Београда Тодор Мандић. Након одржаног састанка
са представницима Стрељачког савеза и председником боћарског клуба “Промина” из Књажевца закључено је да би простор
градског стрелишта био идеалан за овај спорт.
Боћање је спортска игра која се игра боћама, односно
куглама на отвореном игралишту. Ово је веома стар спорт који
се већ вековима игра у медитеранским земљама на приморју,
посебно у Хрватској. У Србији је почео да се развија пре двадесетак година, доласком људи из Далмације и Крајине.
Боћање је настало око 500. године пре нове ере, док прве
спортске организације боћара настају крајем XIX века. У бившој
Југославији организовано спортско боћање настало је 1952. године, а у Европи су најбројнији боћари Италије и Француске.
Од 2024. године овај спорт постаје олимпијска дисциплина.
Терени за боћање су 27,5 метара дужине и од три до четири
метара ширине. У Књажевцу је простор градског стрелишта
најповољнији за изградњу терена за овај спорт. Скупштина и
Управни одбор Стрељачког савеза дали су сагласност за изградњу терена за боћање, под условом да то не смета у раду
стрелцима.
Љ.П.
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Друштво за борбу против дијабетеса у сталним акцијама

Изложба радова летње школе традиционалних заната

КОНТРОЛА ЗДРАВЉЕ ЧУВА

РА ДИОНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ
ДВОПРЕЂНОМ ПЛЕТИВУ

МАЈДАНПЕК - У организацији Удружења дијабетичара Мајданпек, односно, Друштва за борбу против дијабетеса које у овом граду
броји око хиљаду чланова, почетком недеље одржана је 12. по реду акција бесплатног мерења нивоа шећера у крви. У сарадњи са компанијама Medinic-Bayer Health Care Diabetes Care и Апотеком „Живковић“,
80-так лица било је у прилици да тако провери своје здравље.

- И ова акција је оправдала очекивања будући да је неких 10
одсто испитаних имало резултат због којег је саветовано да се јаве свом
лекару због даљег праћења, лечења и испитивања - каже Мирјана Вујић
Цепењор, председница овог друштва и подсећа да је превенција ове
опасне болести изузетно значајна, будући да према одређеним сагледавањима од дијабетеса болује дупло већи број од регистрованих пацијената.
Ово друштво ће нове сличне акције организовати и убудуће и
не само у Мајданпеку, а једна од планираних активности је и учешће
деце дијабетичара из Мајданпека на скупу, едукативном излету на Багдалу, који ће половином октобра бити организован у Крушевцу и где ће
имати пригодно целодневно дружење са вршњацима из Србије. Не одустаје се ни од нових предавања лекара специјалиста, попут ендокринолога које Мајданпек нема, а већ сада зна да ће пригодно, одређеним
манифестацијама и активностима бити обележен и Дан борбе против
дијабетеса.
Захваљујући разумевању локалне самоуправе Друштво за
борбу против дијабетеса од недавно има нове функционалније просторије у Бизнис инкубатор центру у Мајданпеку.
И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - У Архео – етно парку у Равни, Завичајни музеј
Књажевац приредио је изложбу радова насталих у оквиру другог дела
Летње школе традиционалних заната, који је био посвећен двопређном
плетиву и ткању.
Младе и старије жене, студенти, незапослена лица и особе са инвалидитетом научиле су основне технике плетења чарапа и рада на разбоју кроз израду специфичних сувенира књажевачког краја.
Летњу школу традиционалних заната, већ неколико година, Завичајни музеј реализује у Архео – етно парку у Равни. Она је обухватала
школу грнчарства и школу конзервације. Од ове године програм је проширен и на школу двопређног плетења и ткања. Двопређно плетиво је
специфично и данас се овакав начин израде чарапа готово и не користи.
Технику познаје само неколицина жена.
Инструкторима плетења и ткања није било лако на почетку, али
се стрпљивим радом дошло до тога да сви полазници покажу напредак и
науче основе старих заната.
Школа двопређног плетења и ткања није имала за циљ само очување традиционалних заната већ и економско оснаживање полазника.
Током реализације школе формиран је сет специфичних сувенира за књажевачки крај.
Као и остале Летње школе традиционалних заната које организује Завичајни музеј, и школа двопређног плетења реализована је захваљујући подршци Министарства културе и информисања Републике
Србије.
Збирка двопређних чарапа Тимока Видосаве и Светозара Поповића, професора књижевности Књажевачке гимназије, чува се у Завичајном музеју и представља, јединствен у свету ''Музеј чарапа''. Ова
збирка проглашена је културним добром Србије.
Љ.П.

Завршено Светско првенство у пауерлифтингу

ЕКИПНО ПРВО МЕСТО ЗА СРБИЈУ
КЊАЖЕВАЦ – На Светском првенству у пауерлифтингу
по ГПЦ правилима у Књажевцу, Србија је освојила екипно прво
место у бенчпресу са опремом, дедлифту са опремом као и у
пауерлифтингу са опремом, док је у дисциплини дедлифт без
опреме и бенчпресу без опреме заузела треће место, саопштено
је из Туристичке организације општине Књажевац.
Манифестацију је у недељу 18. септембра отворио председник општине Милан Ђокић, а спортисти из 28 земаља такмичили су се до суботе 24. септембра.
- Током тих шест дана око 500 такмичара и такмичарки
надметало су се у снази и вештини подизања терета по правилима ГПЦ федерације. Из дана у дан обарани су светски рекорди у свим дисциплинама – саопштено је из књажевачке
Туристичке организације.
Да подсетимо, репрезентација Србије је на Европском
првенству одржаном у Финској Rovaniemi 5-11.06.2016. године
по ГПЦ правилима освојила екипно прво место у дисциплини деадлифт са опремом испред репрезентације Финске и Француске,
као и екипно треће место у дисциплини бенч прес са опремом
иза репрезентације Пољске и Финске.
- Најмлађи такмичар има само 15 година - Јан Велгос из
Словачке који је у категорији бенчпрес са опремом подигао 270
килограма, док је најстарији такмичар Израелац Ернест Рузин
(79). Највећи број рекорда регистрован уз име такмичарке

Ирине Померантсен (46 година) из Израела, која је оборила чак
12 светских рекорда – наводи се у саопштењу.
Првенство су организовали Глобални пауерлифтинг комитет и Уједињени српски пауерлифтиг савез уз подршку локалне самоуправе и Спортског савеза општине Књажевац.
У оквиру Светског првенства у пауерлифтингу, одржано
је Светско и државно првенство у бенч пресу за особе са инвалидитетом.
Организатор државног првенства је новоосновани Пауерлифтинг савез особа са инвалидитетом чије је седиште у
Књажевцу.

