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Бранислав Стојадиновић, начелник Полицијске управе (ПУ) Бор за “Тимочке“

БОРАНИ ВЕРУЈУ У РАД ПОЛИЦИЈЕ
Настављамо борбу против
криминала и корупције, сузбијање
кријумчарења наркотика, трговине људима и обезбеђења личне и имовинске
сигурности грађана. Безбедоносна ситуација у Бору је повољна, а међу
најважнијим задацима је већа комуникација са грађанима, нагласио је у интервјуу за недељник “Тимочке” Бранислав Стојадиновић, начелник ПУ
Бор.
Да ли сте од вашег именовања за начелника ПУ Бор увели
веће измене у рад полиције и које?
- Сагласно плановима и програмом Министарства унутрашњих послова Србије наложени су конкретни
задаци и начин рада полиције од почетка године. Веће измене су испуњене у погледу шире повезаности
рада полиције опште надлежности, саобраћајне и криминалистичке полиције. Сви редовно обављају своје
послове удруженим снагама, а већа је
и сарадња између саобраћајног и
школског полицајца. Било је и кадровских промена, а најбитније је да је
остварена већа комуникација са грађанима, код којих је примећена јача
жеља и мотивисаност да сарађују са
полицијом него што је то било раније.
У ком смислу грађани сада
више сарађују са полицијом?
- У претходном периоду примећено је све чешће обраћање грађана полицији за дешавања у граду и
њихово препознавање неког вида недозвољених радњи. Било да је реч о
анонимним или потписаним пријавама,
у 90 одсто случајева се испоставе као
истините. То указује на поверење које
они имају у полицију а ми ћемо у наредном периоду обићи све сеоске и
градске месне заједнице, разговарати
са људима, представити им наш рад,
са циљем још боље обостране комуникације. Без сарадње са грађанима
не можемо остварити добре резултате.
Каква је безбедоносна ситуација у граду, а каву сте затекли
вашим доласком на место начелника ПУ Бор?
- Безбедоносна ситуација је
када сам 01. јануара ове године преузео руковођење Полицијском управом била на доста добром нивоу, као
што је и сада. Обављали смо контроле
код школа, угоститељских објеката, на
градским улицама, спровели низ акција у сарадњи са тужилаштвом што је
довело до резултата. Добром организацијом посла имамо смањење кривичних дела и прекршаја за 20 одсто у
претходних девет месеци. Од почетка
године смо имали два кривична дела
убиства у Неготину и Бору, које смо решили у року од два сата. Примећено је
да Борани немају довољно развијену
безбедоносну културу. Станови и аутомобили су откључани, па се лакше дешавају кривична дела из области
имовинских деликата. Систем безбедности, поред полиције чине и школе,
институције у граду, породица и ако
сви будемо радили удруженим снагама, мање ће бити нежељених ситуа-

ција. Ми ћемо наставити са акцијама
које спроводимо како би јачали свест
грађана управо о безбедоносној култури. Према најавама Министарства
унутрашњих послова Србије, очекујемо и нову систематизацију радних
места почетком следеће године, и
самим тим пријем 30-ак полицијских
службеника на подручју ПУ Бор, што
ће свакако допринети још ефикаснијем
раду полиције.
Често се срећу малолетници као починиоци кривичних
дела. Да ли је одговорност само на
полицији или је за такво стање одговоран још неко?
- У 2015. години регистровано је 150 малолетних извршиоца
кривичних дела на подручју рада ПУ
Бор, док је од почетка ове године регистровано 130 малолетника. Као и раније, кривична дела код малолетника
се углавном јављају из области имовинских деликата: крађа и оштећења
возила и акумулатора. Одговорност
јесте на полицији али и широј друштвеној заједници: породици, Центру за
социјални рад, локалној самоуправи, и
многих других институција које се баве
овим проблемом. Свакодневно обавештавамо Центар за социјални рад
са свим нашим поступањима у вези са
малолетницима и са случајевима насиља у породици јер се и ту дешава да
малолетне особе учествују или као
жртве или као извршиоци. Виша тужилаштва у Зајечару и Неготину раде са
малолетним лицима.
Шта су приоритети у раду
ПУ Бор?
- Настављамо борбу против
криминала и корупције, сузбијање
кријумчарења наркотика, трговине људима и обезбеђења личне и имовинске
сигурности грађана. Међу најважнијим
задацима је већа комуникација са гра-
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ђанима. На подручју Борског округа
преко 80 одсто кривичних дела се
јавља из области имовинских деликата. Од почетка године, проценат расветљености кривичних дела са
непознатим извршиоцима је око 60
одсто док је прошле године било 35
посто, што је јако добар резултат.
Борба против корупције је интензивна
и нико није повлашћен у том погледу.
Ове године смо имали шест процесуираних полицијских службеника где се
радило о кривичним делима са елементима корупције и злоупотребе
службеног положаја и ти поступци су
још увек у току. У првих девет месеци,
процесуирано је 30 особа због неовлашћене производње и промета
опојних дрога. Такве резултате ова Полицијска управа није имала скоро. Заплењено је и 23 килограма наркотика
што је троструко више него 2015. године.
Стиче се утисак да је у последње време повећано и насиље у
породици. Шта се чини по том питању?
- Повећан је број пријава за
насиље у породици, што указује на то
да се жртве сада више оснажују да
пријаве ово кривично дело и да верују
у наш рад. Прошле године је забележено 146 кривичних пријава за насиље
у породици и приведено је пет особа, а
за првих девет месеци ове године
имали смо 130 кривичних дела за насиље у породици и чак 30 особа је лишено слободе. У одређеном броју
случајева има повратника али има и
нових извршилаца овог дела. Ми настављамо превентивни рад, спроводимо акције у школама, јер су деца
често присутна када се насиље дешава али то не пријављују. Ту укључујемо и професоре, здравствене
институције, Центар за социјални рад,

ако примете да се нешто дешава са
децом да нас обавештавају и да реагујемо заједно у сарадњи са тужилаштвом. Извршиоци овог кривичног дела
се у веома кратком року процесуирају
и лишавају слободе када се процени
да је озбиљнија ситуација у питању.
Какву сарадњу имате са локалном самоуправом?
- Одлично сарађујемо. Крајем
децембра прошле године формиран је
и Одбор за безбедност. Правилником
који је донела локална самоуправа
тачно је предвиђено ко треба да присуствује Одбору за безбедност и циљ
је да представници судства, тужилаштва, просвете, здравства, полиције,
локалне самуправе, Центра за социјални рад на састанцима разматрају
све проблеме у граду. Одржана је седница Савета за безбедност у саобраћају, али за целокупну безбедност у
граду још није одржан састанак, међутим у контакту са представницима локалне самоуправе, има најава да ће се
врло брзо организовати и прва седница Савета одбора за безбедност.
Општина нам је уступила на коришћење два возила, јер је наш возни парк
доста стар. Добили смо од МУП-а
једно возило али је то недовољно за
ПУ Бор, тако да нам је Општина у том
погледу доста помогла.
Да ли се политика меша у
рад полиције?
- Нови Закон о полицији који
је почетком године донело Министарство унутрашњих послова Србије,
тачно је предвидео каријерно напредовање у тој служби. Поступак избора
директора полиције је путем конкурса,
тако ће бити и са начелницима полицијских управа и јасно су постављени
критеријуми за избор руководилаца.
Цене се: резултати рада, године искуства, године рада на руководећим местима, оцена њиховог рада тако да је
то једино мерило за онога ко буде постављен на одговарајућим позицијама
и ту нема места мешању политике.
Управо су новим законом те одредбе
прописане како би се ценио рад у делу
струке и службе и руководилац иза
себе мора имати искуство рада у полицији, тако да је тиме потпуно изолована могућност за било какву врсту
утицаја политике. Полиција послове
обавља у складу са законом и то је мерило њеног рада.
Да ли има нерешених убистава на територији коју покрива ПУ
Бор и шта је са тим случајевима?
- Има нерешених убистава из
2004 године, од којих се једно десило
у Бору а друго у Кладову. Ти случајеви
су и даље отворени и прикупљају се
сазнања. Много је времена прошло,
али учинићемо све да дођемо до
нових сазнања, сагледамо све опције
и видимо шта можемо да урадимо у
овом тренутку на решавању тих случајева. Иако је прошло пуно времена,
даћемо свој максимум и сигурно је да
нећемо да одустанемо од тих предмета.
Д.К.
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Одржана седница СО Књажевац

ИЗАБРАН НОВИ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ КЊАЖЕВЦА
КЊАЖЕВАЦ - Одборници Скупштине општине Књажевац бавили су се на својој петој
седници пословањем Регионалног центра за стручно усавршавање просветних радника. Одборници Социјалистичке партије
Србије, иначе противници оснивања овог предузећа, имали су и
највише примедби.
- Основни циљ, који је
прокламован, када је осниван Регионални центар, јесте да ће он
служити за обуку и усавршавање
наставног кадра не само на територији наше општине...Он чак и у
свом називу има ''регионални центар'', али и поред звучног имена,
ниједна општина из нашег окружења није дала сагласност и није
суоснивач овог центра - тврди
шеф одборничке групе СПС Дарко Живковић.
Дирекор РСЦУ Дејан Томић, нагласио је да тако може да
говори само неко ко не разуме
шта то значи улагање у образовање.
- Центар је утемељен на
закону. Министарство просвете
дало је могућност јединицама локалне самоуправе да могу да оснују овакве центре - реплицирао
је Томић.
Демантујући наводе по
којима су просветни радници у

Књажевцу ускраћени средстава
на рачун Регионалног центра, у
расправу се укључио и председник општине Милан Ђокић.
- Наше школе су најбоље
финансиране у источној Србији,
али и једне од најбоље финансираних у читавој земљи. Сви директори школа хвале се локалном самоуправом, само ''душебрижници'' измишљају небулозе, које постоје у њиховим
главама – нагласио је Ђокић.
Слична ситуација поновила се и приликом дискусије о
пословању Јавног предузећа

Спортско – туристички ресурси.
Очекивано, полемисало се и о
разрешењу старог и именовању
новог директора Агенције за развој Књажевца. Дипломираног економисту Драгана Милутиновића,
из Демократске, на тој функцији
замениће дипломирани инжењер
пољопривреде Владимир Митић
из Српске напредне странке.
- На дневном реду је класичан политички потез, обрачун
са политичким неистомишљеницима - казао је шеф одборничке
групе ''За Књажевац заједно'' Драган Манчић.

Председник општине Милан Ђокић казао је да је смена на
врху Агенције резултат настојања
да пољопривреда постане кључни стуб развоја књажевачке општине.
- Желимо да кроз постављење дипломираног инжењера
пољопривреде акценат ставимо,
у стручном и техничком смислу,
на подршку развоју пољопривреде на територији општине објаснио је Ђокић, уз констатацију да је Агенција добро радила
и претходних година.
Каткад грубе квалификације и увредљиве речи на рачун
политичких противника, изречене
са скупштинске говорнице, биле
су разлог да председник локалног
парламента Миодраг Ивковић запрети изрицањем опомена и кажњавањем одборника.
- Поједини одборници желе да скупштинску говорницу искористе за промоцију својих политичких идеја. Често се забораве и дискутују у супротности са
пословником – поручио је Ивковић.
За директорку Дома културе на седници је иманована
Драгана Јанковић, а Милена Милошевић Мицић обављаће функцију вршиоца дужности директорке Завичајног музеја.
Љ.П.

Одржана седница Општинског већа

ВИШЕ ПАРА ЗА
МАЈДАНПЕК - Крајем прошле недеље чланови Општинског већа у Мајданпеку утврдили
су Нацрт Одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације насеља Мајданпек, али и
прихватили више одлука од значаја за функционисање система
даљинског грејања у тој општини.
Пред Општинским већем
нашао се тако и добио „зелено
светло“ Нацрт одлуке о условима
и начину снабдевања топлотном
енергијом, затим Предлог закључка о утврђивању методологије за
расподелу трошкова топлотне
енергије предате на заједничком
мерном месту у топлотној предајној станици, као и Предлог закључка о утврђивању тарифних
елемената за калкулацију цена
производње и дистрибуције топлотне енергије, а онда и Предлог решења о давању сагласности на цене производње и дистрибуције. Конкретним упоређивањем са претходним начином
обрачуна, дошло се до закључка
да се износи које ће корисници
уплаћивати неће битно разликовати од досадашњих, осим за пасивне односно, некадашње кориснике даљинског грејања.
Центар за културу Мајданпек и Центар за културу и обра-

зовање Доњи Милановац би,
сходно закључку са овог скупа,
своја оснивачка документа требало да допуне за организацију
манифестација на подручју општине како би се убудуће оне под
њиховим окриљем могле да се
реализују. Истовремено прихваћен је предлог одлуке о давању
на коришћење непокретности у
јавној својини општине основним
школама на њеној територији,
као и предлог Закључка о установљењу права службености за
постављење – укопавање телекомуникационих приступних мрежа.
Прихваћен је и предлог решења
о остваривању права на подстицаје за подршку инвестицијама у
примарним пољопривредним производима у 2016.години, а расписан и конкурс за доделу опредељених средстава удружењима
у овој области. Иначе, други круг
разматрања приспелих захтева
на конкурс који је у току, за период од 19.07-21.09.2016.године,
донео је позитивне одговоре за
26 пољопривредника, а износ
одобрених подстицаја је 1.174.
853,75 динара, за инвестиције пољопривредних произвођача вредне 2,65 милиона динара. Средства су коришћена за набавку
преносне опреме за мужу, опре-

ПОЉОПРИВРЕДУ

ме и механизације за припрему,
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране
на газдинствима, као и опреме за

наводњавање, те набавку квалитетних грла ситне стоке (јагњад)
и набавку опреме за пчеларство.
И.Ћ.

ФЛЕР информација за пчеларе

П Р И Ј А В А С ТА Њ А Н А П Ч Е Л И Њ А К У

МАЈДАНПЕК- Фондација за локални економски развој општине
Мајданпек обавестила је регистроване пчеларе да су у обавези
да сваког априла и октобра месеца изврше пријаву стања на
пчелињаку код овлашћеног ветеринара. Реч је о неопходном кораку ради остваривања права на субвенције следеће године.
Све додатне информације, пчелари могу добити у канцеларијама ФЛЕР-а у Мајданпеку и Доњем Милановцу.
И.Ћ.
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У Новом Кориту код Књажевца

ОД РЖА Н А Д ЕС ЕТА ШИПУ РИЈ А Д А
КЊАЖЕВАЦ - У Новом
Кориту код Књажевца у суботу,
осмог октобра, одржана је
јубиларна, десета по реду, Шипуријада. Као и свих претходних година, манифестацију су
организовали Туристичка организација општине Књажевац, Месна заједница Ново
Корито, Друштво грађана “Шипурак” и Атеље Топлица.
Шипуријада је имала
такмичарски, ревијални, уметнички и едукативни карактер.
Велики број излагача представио је широку лепезу производа од шипурака, наступили су чланови фолклорних
ансамбала и певачке групе, а
најуспешнијим учесницима ликовног и литерарног конкурса
уручене су награде. Манифестацију је званично отворио
Горан Поповић, помоћник председника општине, а присутне је поздравио и Топлица
Игњатовић, идејни творац манифестације.
- Када сам пре десет
година осмислио ову манифестацију, имао сам визију да на
једном месту окупим бераче,
прерађиваче, трговце и све

оне који имају било какве везе
са шипурком. Морам да кажем
да сам овом приликом, на обележавању првог значајнијег
јубилеја Шипуријаде веома задовољан зато што се оно што
је пре једне деценије било
само наговештено, сада полако остварује - рекао је Игњатовић.
У Туристичкој организацији истичу да је највећи успех
чињеница да је Шипуријада
опстала свих ових година.
- Успели смо да током

ових кризних година одржимо
на завидном нивоу ову манифестацију. Шипуријада је веома важна као симбол настојања општине Књажевац
да учини нешто на ревитализацији села наше општине која
полако, на жалост, нестају и
изумиру. Сматрам да Шипуријада свих ових година оправдава сврху свог постојања и
представља културно-туристичку манифестацију која има
будућност - сматра Бобан Марковић, директор Туристичке

организације општине Књажевац.
Посетиоци су били у
прилици да виде и пробају
многобројне производе од шипурака, представило се и неколико етно удружења из Србије и Бугарске, а организован
је и богат културни програм, уз
учешће фолклора, песника и
певачких група. Најуспешнијим учесницима литерарног и
ликовног конкурса уручене су
награде.
Љ.П.

Неготинцима прва награда Француског института

ЗДРАВЉЕ НА ТАЊИРУ

НЕГОТИН – Ученици основне школе “Вук Караџић” са својом наставницом Наташом Ђорђевић Паовић лауреати су награде Француског института на
конкурсу “Чувајте климу, сачувајте своје здравље” у категорији основних школа.
Неготински основци су, под менторским вођством своје наставнице, на конкурсу
представили рад “Здравље на тањиру”, својеврсну мултимедијалну презентацију
саткану од видео записа, савременог дизајна и ликовних паноа.
- Жеља ми је била да се раду посвете деца, а не одрасли, па како су
основци у питању, одлучила сам се за нешто о чему уче у школи. Деца су уживала
највише у снимању филмића "Мали кувар" - каже Наташа Ђорђевић Паовић.
Неготински основци награђени су едукативним роботом “мобиле Тхyмио ИИ”, а
награда им је уручена у Француском институту где је приређена изложба "Чувајмо
климу, чувајмо здравље.
- Толико смо уживали и забављали се док смо осмишљавали и израђивали рад да о награди нисмо ни размишљали. Посебан доживљај било је свечано
уручење награда у Француском институту, у присуству амбасадора Француске,
Немачке и Велике Британије и министра заштите животне средине – каже Ана
Матић, ученица осмог разреда.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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Кладовљани спремно дочекали хладно време почетком октобра

Г Р Е Ј А Њ Е
КЛАДОВО - Јавно предузеће "Јединство" спремно је
дочекало ниске температуре у
октобру, тако да је осам дан пре
званичног рока активирало системе даљинског грејања у
Кладову и Брзој Паланци. Радници службе одржавања благовремено и успешно су обавили
ремонте постројења и опреме у
систему даљинског грејања , а
на режим испоруке топлотне
енергије утичу спољне температуре тако да су у становима радијатори топли, нагласиили су
на конференцији за новинаре
Радисав Чучулановић председник општине Кладово и Зоран
Петровић директор "Јединства".
- Захлађење на почетку
октобра спремно је дочекано,
на време су обезбеђене довољне количине енергената,
тако да су створени сви услови
да се котлови потпале раније
него што то предвиђа уредба.То
наговежтава да ће предстојећа
грејна сезона бити успешна казао је Радисав Чучулановић,
председник општине Кладово.
Зоран Петровић директор ЈП "Јединство", нагласио је
да ће током зиме топлане у
граду и у насељу “Брза Паланка" загревати 1950 станова

површине 97.500 квадрата и око
41.000 метара квадратних пословног простора.
- За рад постројења су
набављене довољне количине
енергената, 750 тона колубарског угља за рад топлана на
чврсто гориво и 280 тона мазута за рад топлане "Центар" у
граду. Резерве енергената допуњаваће се по потреби током
грејне сезоне -казао је Петровић.
Кладовљани рачуне за
топлотну енергију плаћају по
утрошку а томе су допринели
модернизација опреме и тех-

П Р Е

Р О К А

ничке иновације .Кориснике даљинског грејања интересује да
ли ће бити корекције цена
грејања.
- Претходних дана било
је притужби мањег броја грађана који нису задовољни ценом грејања, све примедбе ћемо размотрити и усвојићемо обострано најефикаснија решења
- обећао је Чучулановић.
Пракса је да на почетку
грејне сезоне ЈП " Јединство " у
складу са кретањима цена на
тжишту енергената предложе
цене које су најприхватљивије
за кориснике услуга, рекао је

Петровић и подсетио да је припремљен предлог мера које
неће бити неприхватљиве корисницима услуга.
- Имамо упутство Удружења топлана, сагледаћемо све
могућности како би квалитетан
предлог одлуке доставили оснивачу-појаснио је Петровић.
На почетку грејне сезоне
препорука је да станари провере функционалност система
даљинског грејања , а евентуални кварови могу се пријавити
на бесплатан инфо број телефона.
- Од нове грејне сезоне
увели смо инфо -телефон који
ће бити у функцији 24 сата. То
ће допринети ефикаснијем решавању проблема који су неминовност када је реч о испруци
топлотне енергије - истакао је
Бранко Мајкановић, заменик директора ЈП " Јединство".
Топловодна мрежа у
Кладову и Брзој Паланци, дуга
је око осам километара и има
око 1900 корисника. За рад
котла у градској топлани "Центар" користи се мазут, док је колубарски угаљ енергент за рад
постројења у насељу "Пемци " и
у Брзој Паланци.
М.Р.

У уторак стартовало даљинско грејање

Саопштење за јавност ЈКП “Топлана“ Бор

КОНАЧНО ТОПЛИ РА ДИЈАТОРИ

НАСТАВЉАЈУ СЕ ТОПЛЕ ПРОБЕ

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су 10.октобра, пет дана пре званичног почетка грејне сезоне потпалили котлове у Градској топлани и покренули систем даљинског грејања на који је ослоњено око 70 одсто укупног броја станова у граду,
односно више од 2300 корисника.
То су као добру вест Мајданпечани очекивали и који дан раније будући
да се првих дана октобра температура у граду у више наврата приближила нули
и због чега су и часови у школама били скраћени.
- После хладних које смо обавили још пре пар дана, топле пробе су почеле у уторак у рано јутро. Прве количине мазута почеле су да пристижу од понедељка, а рачунамо да ће се предвиђеном динамиком наставити њихова испорука
- каже Ђорђе Рошкић, директор Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Мајданпек“.
Између две грејне сезоне запослени у овом Јавном предузећу обавили
су бројне послове на мрежи у оквиру санације проблематичних делова мреже која
је стара и дотрајала и на којој су све неопходније и веће интервенције. У самој топлани замењен је измењивач топлоте и урађено све оно што су финансијске могућности дозвољавале.
Током просечне грејне сезоне у Мајданпеку се потроши око 3000 тона
мазута због чега је изузетно важно да и корисници даљинског грејања редовно
измирују своје обавезе.
И.Ћ.

БОР - ЈКП '' Топлана'' Бор, саопштила је претходних дана да наставља
са функционалним пробама свих топлотних извора као и дистрибутивне мреже
даљинског грејања.
Истичемо да функционалне пробе система даљинског грејања значе
проверу рада система који се састоји од: производног дела топлане, котларнице
Бањско поље, топлификационе мреже са топлотним подстаницама, а индиректно
представља и проверу кућних инсталација корисника даљинског грејања.
У производном делу топлане сви агрегати су топлотно оптерећени,
њихов рад се прати и проверава.
Пробоји на топлификационој мрежи, који су појављују, у фази су санације
након чега се прикључују на систем даљинског грејања.
Потребно је имати у виду да је систем даљинског грејања у граду, не
само мировао већ су на њему рађени и планирани ремонтни радови чија се провера обавља ових дана тако да је сврха топлих функционалних проба производних и дистрибутивних постројења што боља припрема за грејну сезону која
почиње 15. октобра 2016 године.
ЈКП ''Топлана'' Бор апелује на кориснике да обрате пажњу на исправност
својих унутрашњих инсталација и да се, уколико примете цурење воде из инсталација, обрате Диспечерском центру позивом на број телефона 426-398.
Корисницима даљинског грејања, топлана је омогућила и бесплатан телефонски позив на број 0800/ 30 30 31. Бесплатним позивом могу се добити информације у вези са пруженим услугама Топлане и упутити примедбе или похвале
на њихов квалитет.
На овај начин топлана наставља рад, на сталном унапређењу односа с
корисницима и стварању обостраног поверења.
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Обележена “Дечја недеља” у општини Неготин

Обележена Дечја недеља у Кладову

У ШКОЛЕ УЛОЖЕНО 33,7 МИЛИОНА ДИНАРА

МАЛИШАНИ СЕ ДРУЖИЛИ СА
ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО - Поводом Дечје недеље, председник општине Кладово Радисав Чучулановић, организовао је пријем за овдашње основце. Малишани су
били важни због пажње коју су им приуштили одрасли, саопштили су списак
жеља , рецитовали и изабрали су за председника општине Јању Флорић, ученицу
четвртог разреда ОШ " Вук Караџић" из издвојеног одељења у Костолу.
- Лепо је бити председник општине, моја жеља се испунила и сада ћу
моћи да помогнем да се уреди ограда испред наше школе.То ће допринети да
школа у Костолу буде још лепша- казала је поносна Јања за време краткотрајног
председничког мандата.
Председник општине Кладово Радисав Чучулановић дружио се и са ученицима школа из сеоских средина и приредио пријем за малишане из Предшколске установе " Невен.

НЕГОТИН – Богато, креативно и садржајно – тако је у општини Неготин
у свим школама, али и Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” и њеним
огранцима обележена “Дечја недеља”, ове године под геслом “Нећу да бригам,
хоћу да се играм”. Библиотека је за све малишане организовала низ колективних
посета у оквиру којих су одржане бројне презентације, од историје стрипа преко
Вукових певача до епских песама. Приређене су и изложбе књига: "Народне умотворине", "Стрипоманија", Речници, лексикони, енциклопедије", " У царству бајки",
а библиотекари су малишанима представили фондове и у завршници манифестације организовали у холу Дома културе и “Дечји вашар”.
По традицији, уприличен је и “Дан отворених врата” у оквиру којег је
председник општине Неготин, Јован Миловановић са мр Даниелом Пејчић, чланицом Општинског већа задуженом за ресор образовања и сарадњу са дијаспором, за основце и средњошколце приредио пријем.
- Прошле године смо у разговору са ученицима чули шта они од нас очекују да урадимо у току ове године. Доста је на школској инфраструктури урађено,
али то није довољно. Део обавеза, који се тичу захтева спортске инфраструктуре,
није урађен, али је око школа урађено доста – истакао је Миловановић и подсетио
да је ове године локална самоуправа у школе уложила 33,7 милиона динара.
Ђаци су били у прилици да се упознају и са радом Општинске управе, а
обишли су и велику салу Скупштине општине Неготин у којој се одржавају седнице
локалног парламента, као и кабинет председника општине. Први човек Неготина
је подсетио ђаке на активности којим локална самоуправа настоји да им омогући
да живе у “складнијем и бољем друштву”, и да се од њих очекује да “након школовања своје знање могу да унапреде за свој и напредак Србије”.
- На све начине покушавамо да унапредимо рад школског система, осим ових
улагања на инфраструктури и финансирање рада образовних установа иде несметано захваљујући стању буџета општине Неготин. То су предуслови да имате
радно окружење које је пристојно– поручио је ђацима председник општине Неготин.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Представљено еколошко дрво

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ''КАПЛАРУ''

КЊАЖЕВАЦ - Поводом завршетка Дечје недеље у Основној школи
“Димитрије Тодоровић Каплар” у Књажевцу је организована свечаност на којој
су приказани резултати активности којима су се ученици бавили током ове
манифестације.
Представљено је еколошко дрво које су украсили ученици својим порукама и цртежима, а изложене су и играчке које су деца правила од рециклираних материјала. Играчке су намењене продаји, а приход ће ићи у
хуманитарне сврхе.
На крају, подељене су и награде ученицима који су учествовали на
интерном конкурсу за “Еко кодекс”.
Поводом Дечје недеље, ученици ИВ/2 посетили су Геронтолошки
центар и за најстарије становнике књажевачке општине извели приредбу
„Авантуре мачка Тоше“.
Љ.П.

- За све њих је то доживљај који ће их дуго подсећати на боравак у
згради Општинске управе у коју ће вероватно неко од њих, кад одрасту свакодневно долазити на своје радно место – казао је Чучулановић.
Он је нагласио да су млади будућност Кладова.
- На нама је да вам обезбедимо несметане услове за учење ,дружење
, и одрастање - поручио је деци Чучулановић и додао да локална самоуправа
настоји да проблеме са којима се деца сусрећу решава кад год се они појаве, а
не само током обележавања “Дечје недеље“.
Кроз велики број активности, Дечја недеља је обележена у образовним
институцијама у кладовском крају, а овогодишњи слоган је „Нећу да бригам, хоћу
да се играм“. Програм Дечје недеље заснован је на концепту права детета, који
се од када је уведен у нормативни систем Републике Србије, констанстно унапређује, подсећају надлежни.
М.Р.
Од 1. јануара у Кладову нови модел финансирања спорта

НОВАЦ ДИРЕКТНО КЛУБОВИМА
КЛАДОВО - На састанку руководства општине Кладово и представника спортских клубова разговарало се о моделима који су садржани у Одлуци о финансирању или суфинасирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Кладово у 2017. години.
- Документ је усвојен на седници Општинског већа и допринеће да
се превазиђу бројне аномалије које су уочене у досадашњем моделу финансирања спортских клубова из буџетских извора -нагласио је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
Одредбе одлуке усаглашене су са Законом о спорту који регулише
ту област. Коначан суд о предлогу Одлуке даће одборници локалног парламента.
-Финансирање клубова до краја календарске године неће се мењати
и спроводиће се по досадашњем принципу, тако да ће се трансакције новца
обављати из општинске касе преко Спортског савеза на рачуне клубова, чије
ће потребе бити сервисиране на време. Нова Одлука примењиваће се од 1.
јануара наредне године- истакао је Бојан Божановић, члан Општинског већа
задужен за спорт.
М.Р.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(9)

ТИМОЧКИ БИСЕРИ ТУРИЗМА У СРПСКОЈ НИСЦИ
БОР - ''У последњих неколико година већ смо много
тога урадили на промовисању Србије као туристичке дестинације и постигли одличне резултате. Данас у овом сектору ради 32.000 људи, а индиректно генерише још
48.000 радних места за наше грађане. Од 2012. године до
данас број долазака страних туриста повећан је за 40
одсто. У првих шест месеци ове године имали смо 1,3 милиона туриста који су дошли у Србију, што је пораст од
12,7 одсто у односу на исти период 2015. године. У том периоду имали смо 3,5 милиона ноћења, што је опет пораст
од око 15 одсто у односу на првих шест месеци прошле
године.''

да допринос туристичке индустрије нашем БДП-у у 2020.
години буде пет одсто, што је двоструко више него што то
имамо данас. Најважније од свега јесте што ћемо тиме направити и додатних 20.000 радних места у овом сектору.
Током наредне четири године улагаћемо у постављање
приоритета међу одабраним искуствима која се заснивају
на ономе што Србију чини јединственом као одредиште.''

Рајачке пивнице и Ромулијана

Александар Вучић, експозе

''Од почетка године за ваучере за одмор у неком од
туристичких места у Србији пријавило се око 38.000 грађана, а у 2015. их је користило нешто више од 14.000.
Међу корисницима, највише је било пензионера, запослених с примањима нижим од 60.000 динара и незапослених. Ваучере су могли да користе у 224 туристичко угоститељска објекта широм земље, док су најтраженије
дестинације биле бање. У 2015. години смо остварили рекордан девизни прилив од туризма, који је износио 945 милиона евра, а у односу на претходну годину, забележен је
раст од 9,5 одсто.''

''Имајући у виду наше природне ресурсе, са смисленом стратегијом и паметном политиком, Србија у овом
сегменту може да постане лидер у региону. Као прво, утврдићемо 20 кључних догађаја и дестинација који имају
највећи потенцијал за развој у нашој туристичкој понуди и
успоставити планове за управљање дестинацијом за
сваки од њих. Затим ћемо промовисати та искуства како
бисмо остварили доминантан положај на регионалном
нивоу код одређених сегмената клијената. Свака од ових
одабраних дестинација биће представљена на свеобухватан начин, с плановима пута у којима су наведене активности, догађаји, места која треба видети и храна која се
нуди на свакој дестинацији. Већ имамо велике догађаје и
фестивале, као што су фестивал ЕГЗИТ и Гуча, који годишње привлаче више од пола милиона туриста.''

Ртањ и Стара планина

Борско језеро и Дунав

''Туризам је управо још једна могућност за отварање
нових радних места која данас у Србији није довољно искоришћена. Србија има дивну климу, природне лепоте, богату историју и значајан туристички потенцијал, који је
могуће значајније искористити, и ја ћу бити први који ће
вам рећи да туризам нисмо у потпуности пласирали на
најбољи могући начин и зато треба да гледамо у будућност и видимо како можемо да претворимо овај сектор у
нешто што ствара још више посла за нашу земљу. Жеља
нам је да, током наредне четири године, сваке године
имамо годишњи раст страних посетилаца од више од 10
одсто.''
''Циљ нам је да достигнемо 9,6 милиона ноћења, а

''Најдуже, најшире и најлепше место докле Дунав
досеже налази се у Србији. Дуж њега постоји седам
тврђава, и свака има своју причу. Недавно смо отворили
нов тунел и пут кроз Голубачку тврђаву, која је прелепа и
биће права туристичка атракција када се комплетно заврши. Ниједна друга земља кроз коју Дунав пролази не
може да понуди онолико колико ми можемо, али морамо
да створимо услове и да упознамо свет с нашим лепотама, како бисмо од свега тога имали користи.''
''Јасно је да имамо велики број подручја у којима
смо јаки, а да их још нисмо у потпуности искористили, и
то је нешто на шта ћемо се усредсредити у наредном периоду. Наша историјска уметност и културна сцена такође
представљају значајну атракцију за посетиоце.''
Редакција ''Тимочких''
Извор: Експозе Александра Вучића,председника
Владе Републике Србије, 2016.
Фотографије преузете са Googla
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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Извођач радова Предузеће за путеве Зајечар

П О Ч Е Л А Р Е К О Н СТ РУ К Ц И Ј А М О СТА
КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу су у току радови на санацији
моста на улазу у град из правца Зајечара. Због тога је за саобраћај затворена лева страна у правцу града, док се десном
страном моста, уз помоћ светлосне сигнализације, саобраћај
одвија двосмерно.
Мост је саграђен 1959. године и током претходних готово шест деценија никада није рађена комплетна реконструкција. Овим радовима предвиђена је санација оштећења, а
основне димензије моста остаће непромењене. На бетонској
носећој подлози биће урађена нова изолација и постављен
нови асфалт. Једини део моста који ће по завршетку радова
бити у потпуности нов је пешачки део - тротоари.
Извођач радова је Предузеће за путеве Зајечар, а радове финансира Агенција Уједињених нација за пројектне
услуге УНОПС у склопу пројекта Европски прогрес. Агенција
УНОПС сарађује са Владом Србије од 2010. године, а један од
најзначајнијих до сада реализованих пројеката у нашој земљи
била је санација подручја погођених поплавама 2014. године.
До сада је реализован велики број пројеката у Србији вредних
око 65 милиона долара. УНПОС углавном користи средства из
ИПА фондова ЕУ, као и донације влада Норвешке, Канаде,
Швајцарске, Велике Британије и других земаља.
На пројекту санације моста у Књажевцу Јавно предузеће Путеви Србије има улогу управљача, односно правног
лица које даје неопходне дозволе, одобрења и сагласности.
Вредност радова је око 20 милиона динара и уговором је предвиђено да посао буде завршен за 90 дана.
Док трају радови промењен је режим саобраћаја преко
моста, тако да, у првој фази, путничка и теретна возила за прелазак користе само десну страну моста у правцу града. Кретање возила регулише се светлосном сигнализацијом, а по

потреби на мосту дежура и саобраћајна полиција. Пешаци и
бициклисти несметано прелазе мост користећи тротоар на
страни моста отвореној за саобраћај. По окончању радова на
страни на којој се тренутно обавља санација, радници прелазе
на другу, а саобраћај ће се одвијати двосмерно на реконструисаној траци.
Уколико временски услови то дозволе и имајући у виду
да су радови стартовали почетком октобра, а да је уговорна
обавеза 90 дана, завршетак реконструкције моста очекује се у
јануару 2017. године.
Љ.П.

Реконструкција одводног канала на Радујевачком путу

Инфраструктурни радови обележавају јесен у граду под Старицом

ФУНКЦИОНАЛНИЈИ КАНАЛ ЗА МЕШТАНЕ

У ТОКУ СРЕЂИВАЊЕ
ГРАДСКИХ УЛИЦА

НЕГОТИН – Одводни канал који је у више наврата плавио куће на
Радујевачком путу у Неготину, захваљујући ангажовању локалне самоуправе,
ускоро ће бити саниран. Проблеми које су становници овог дела Неготина
имали годинама уназад због малог попречног пресека досадашњег канала,
али и због чињенице да је канал често био закрчен и пун препрека, ускоро ће
бити прошлост. Ових дана радници београдске „Конструктиве“ убрзано раде
на санацији овог канала како би да што пре привели његовој основној намени.
- Попречни пресек канала је знатно већи него што је био. Сви досадашњи пролази преко канала, које су урадили сами власници објеката, биће
уклоњени и на основу пројекта изградиће се нови, који ће омогућити несметано протицање воде– каже Јован Миловановић, председник општине Неготин.
Радови на реконструкцији овог канала, вредни 11,2 милиона динара, финансирају се из општинске касе.
- Пре две године имали смо великих проблема на Радујевачком путу,
због велике количине воде. Те године је урађено интервенто чишћење овог
канала који се замуљио јер његов попречни пресек није био довољан за толику количину воде. У међувремену прикупљена је сва потребна документација за израду пројекта за један квалитетан и функционалан канал – подсећа
Миловановић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

МАЈДАНПЕК - Реконструкција улица 6. август и 7. јули, асфалтирање
паркинга у Пионирској улици у Мајданпеку, уређивање атарских путева у општини и комплетна реконструкција зграде средњих школа у Мајданпеку, радови су који би требало да обележе ову јесен на подручју општине Мајданпек.
Након уредно спроведене процедуре од стране Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек на реконстукцији улице 6. август,
Предузеће за путеве Зајечар доо. ангажовано је за израду новог слоја асфалта, постављање ивичњака и асфалтирање и реконструкцију површине
тротоара. На санацији улице 7. јули радови се изводе, а поред реконструкције
асфалта и тротоара, постављања ивичњака, уклоњена су стара стабла која
су угожавала подземне инсталације. Укупна вредност радова на поменутим
улицама је око пет милиона динара, а за сада се добро одвијају, упркос одређеним проблемима који прате припремне и радове у току.
Током октобра требало би да буде извршена и реконстукција паркинг
простора у Пионирској улици, а предвиђени су и девет милиона динара
вредни радови на уређењу атарских путева на подручју месних заједница
Доњи Милановац, Лесково и Голубиње које уз значајну помоћ државе, односно ресорног министарства, финансира општина Мајданпек.
Осим тога, у завршној фази је и припрема документације за почетак
радова на реконструкцији зграде средњих школа у Мајданпеку.
И.Ћ.

