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ОБЕЛЕЖЕНА КРСНА СЛАВА ОПШТИНЕ БОР ЂУРЂИЦ
БОР - У присуству представника локалне самоуправе, директора
јавних предузећа и установа, чланова
Општинског већа и многобројних гостију у Сали Скупштине општине Бор
обележена је крсна слава Општине
Бор - Ђурђиц. Протојереј и старешина
борске православне цркве “Свети
Ђорђе” Миленко Бајић, освештао је и
благословио славски колач који је пресекао са домаћином славе председником општине Бор Живорадом Петровићем.
Председник општине Живорад Петровић, уз жеље за добрим
здрављем и успехом, честитао је славу
свим верницима.
- Славе су дан када требамо да се сетимо вере. Требамо да
верујемо у Бога, православље, људе као и у нас саме. Ово је дан када
требамо да преиспитамо своје
мисли и дела и све то у корист
просперитета и развоја нас и
наших породица. Православна вера
нас је одржала све ове године и она
ће нас одржати и у будућности- поручио је Петровић.
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Драгољуб Јевтић, председник Скупштине општине Сокобања за „Тимочке“

ТУРИЗАМ ОСНОВА РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ
Туризам је мотор привредног
развоја општине Сокобања, и радићемо на изградњи апартманских
насеља и хотела, са циљем што квалитетније туристичке понуде. Развијаћемо и пољопривреду а средства
ће са садашњих пет милиона наредне године бити увећана на 20 милиона динара. У плану је и да се
сокобањски мед брендира, радићемо
на томе да се заштите термоминерални извори и да се младима обезбеди могућност да након школовања
пронађу посао и остану да живе и
раде у Сокобањи, нагласио је у интервјуу за недељник „Тимочке“, Драгољуб Јевтић, председник Скупштине
општине Сокобања.
У законодавном смислу и
донетим одлукама и стратегијама,
шта сте добро наследили, а шта
сте променили или ћете мењати у
домену надлежности СО Сокобања?
-Не можемо рећи да је нова
власт од претходне наследила само
лоше ствари, напротив било је и добрих потеза. Основни проблеми се јављају у домену комуналне делатности. Наследили смо комунално
предузеће, које не функционише на
начин како би требало а и кадровски
нису оспособљени. Наслеђени су и
инфраструктурни проблеми и нерешени имовинско правни односи у
многим улицама, што отежава рад и
санирање тих саобраћајница. Путна
инфраструктура је јако лоша, нарочито пут Сокобања - Алексинац,
што и туристи који радо посећују Сокобању наводе као основни проблем.
Сада је успостављена добра сарадња између општина Алексинац,
Сокобања и Књажевац, и договор је
да заједничким снагама настојимо да
деоница од ауто пута до Старе планине буде проглашена регионалним
путем и да држава ту помогне, јер би
то било јако добро и за туристе који
долазе у Сокобању. Све три општине
ће се обратити Министарству грађевине и инфраструктуре, просторним
планом је то предвиђено, технички
услови постоје, сад само треба радити на томе да се то и оствари. Формирано је ново предузеће Зеленило
Сокобања, чија ће основна делатност
бити управљање путевима и летње и
зимско одржавање путева. Примећено је да је претходно руководство Општине имало апсолутну власт
над радницима у јавном сектору, и запослени нису спремни да усвојене
одлуке сами спроводе у дело, али
сада уз добру обострану сарадњу,
верујем да ће се то ускоро и исправити. Добра ствар на чему је радила
претходна власт се односи на
пројекат реконструкције Летње позорнице Врело која пропада 10 и
више година. Тај пројекат има грађевинске дозволе и обратили смо се
Министарству туризма које је подржало овај програм. Пројекат је вредан 30 милиона динара од чега је
надлежно министарство финансирало 18 милиона динара а остатак

локална самоуправа, тако да очекујемо да ће до августа наредне године летња позорница бити завршена.
Који је основни стратешки
правац развоја Сокобање?
- Без сумње је туризам мотор привредног развоја општине Сокобања. Он јесте самоодржив али
низ пратећих грана треба уредити и
развијати, да би туристичка понуда у
потпуности могла да одговори захтевима гостију. У Сокобањи тренутно
сем хотела Моравица и Бањица
нема другог хотелског смештаја. У
претходном плану генералне регулације као стратегија Сокобање била је
наведена стамбена изградња, што је
веома погрешно. Циљ коме тежи ова
власт је изградња апартманских насеља и хотела, са циљем што квалитетније туристичке понуде. Сокобања
има око 16 000 лежајева, од којих је
већина у приватном власништву. Наш
циљ је да тај број буде увећан на око
20 000 лежајева. И када говоримо о
туризму јављају се бројни проблеми.
О каквим проблемима је
реч?
- Велики је проблем наплата
боравишне таксе, што за последицу
проузрокује комуналне проблеме. С
обзиром на слабију наплату боравишне таксе, нема довољно средстава за решавање других проблема
у граду, а дешава се да станодавци с
јесена долазе и траже и бољу водоводну мрежу, асфалтирање улица и
квалитетан рад комуналног предузећа. У наредном периоду ћемо
више радити на едукацији и разговору са становницима, јер је то заиста неопходно. Сокобања је пре три
или четири године увела еколошку
таксу против чега се бунио велики
број људи. Када им је речено да ће
управо тај новац од наплате еколошке таксе бити уложен у обнављање водоводне мреже, људи су
схватили шта је циљ и онда су то и
подржали. Исти је случај и са наплатом боравишне таксе. Тај новац биће
искоришћен за асфалтирање улица,
уређење канализације, замену до-
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трајалих азбестних цеви, и то треба
предочити људима.
Шта су још приоритети?
- Други правац развоја општине Сокобања је развој пољопривреде. Уз мало више контроле можемо доћи до квалитетнијих и сертификованих производа. Пољопровреда
је на ниском нивоу, и у буџету за наредну годину у плану је да уместо садашњих пет за пољопривреду буде
издвојено 20 милиона динара. Радићемо и на побољшању наплате комуналних такси, закупа пословног
простора, а наставићемо и са штедњом у пословању. Са доласком фирме Тера оптима од пре пар година је
овде почело да се развија воћарство.
Сада већ више привредника уређује
имања и нове засаде тако да воћарска производња расте,а развијаћемо
је и надаље. Сокобања није погодна
за млечну производњу и говедарство
али за овчарску и козарску јесте и радићемо на унапређењу сточарске
производње. Трећи правац је усмерен на обнову инфраструктуре. Неопходна је реконструкција водовода,
јер се управо у летњим месецима водоснабдевање јавља као велики проблем у насељима Царина, Чука и
другим местима.
На чему ћете још радити?
- Сокобања има термалне
изворе, чист ваздух што све скупа
чини да се људи добро осећају и да
се кућама враћају позитивни и задовољни. Као што смо већ нагласили,
туризам јесте основа развоја, али без
развијене пољопривреде, нових хотелских капацитета, добре инфраструктуре, не може се ни туризам
развијати у пуном јеку. Једна од идеја
је и да се сокобањски мед брендира.
Ми имамо здраво еколошко подручје
и једини производ који има количину
и квалитет јесте мед са овог подручја.
Настојаћемо да окупимо наша пчеларска удружења, и да учврстимо
њихову сарадњу са локалном самоуправом. Општина ће обезбедити
средства за добијање сертификата и
брендирање, са циљем да сокобањски мед мора да одговара квалитету.

У плану је и јача сарадња са фирмом
Адонис, али не само упогледу брања
дивљег лековитог биља, него и када
је реч о производњи лековитог биља
на парцелама наших мештана. Већ
за то има исказаног интересовања,
и то треба организовати. Сокобања
је за 20 година изгубила 8000 становника, са тенденцијом да напуштају
ово подручје. На нама је да створимо
привредне услове и да се младима
омогући да пронађу посао после школовања. Затварањем фирма Лептерија, Слемен 14, Август монтер и
других, око 4500 људи је остало без
посла, и ми сада немамо ниједан озбиљнији привредњачки капацитет.
Морамо да школујемо занатлије и високи кадар и да им омогућимо запослење. То се не може решити преко
ноћи али ћемо на томе радити. Помоћићемо и туристичким сеоским газдинствима.
У више изјава сте поменули рад на заштити термалних
вода. Какво је тренутно стање и
шта се на том пољу ради?
- У претходном периоду дешавало се да некоординацијом министарства рударства и енергетике,
здравља, туризма и локалне самоуправе у Сокобањи се дају истражне
дозволе за бушење поред самог постојећег термоминералног извора
Лимун бања, тако да је нова бушотина на свега 15 до 20 метара од постојеће бушотине, што је проузроковало да парк купатило и парк бањица остану без воде. То никако није
смело да се деси и неко би за то требао да сноси одговорност. Сокобањски термоизвори су познати више од
2100 година. Користили су их Римљани као римске терме, а управо те
терме су пре више од 600 година
Турци обновили и наоправили турски
амам. То је једино купатило на Балкану које има воду и које је у функцији. Сокобања себи не сме да
дозволи тај луксуз да остане без термоминералних вода односно тих лековитих својстава. Ми смо за то да се
поштују и закон и хидролошка и геодетска правила и да свако има једнака права на коришћење термалног
фактора. Радићемо на томе да се заштите термоминерални извори.
Пуно је добрих планова.
Колико вам је неопходна помоћ
државе?
-Ми имамо добру сарадњу
са министарствима, и настојаћемо да
она буде још боља у наредном периоду. За комплетно реновирање инфраструктуре, водоводне мреже,
санацију депоније, раду на Фабрици
отпадних вода, нам је потребна
помоћ државе. Ми ћемо радити на
добрим пројектима а онда са њима и
аплицирати за средства код министарства и надам се да ћемо то и
остварити. Сигурно је да нећемо одустати од идеје да мештанима Сокобање пружимо што боље услове за
живот и подигнемо на виши ниво туристичке услуге за све оне који долазе у Сокобању.
Д.К.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,
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ЛАКШЕ ДО ПОМОЋИ У КУЋИ
МАЈДАНПЕК - Тема која
последњих дана изазива највише
интересовања и пажње у Мајданпеку, Нацрт Одлуке о оснивању
Јавне установе за спорт и физичку
културу “Спортски центар” Мајданпек биће разматрана и на наредној седници Општинског већа, пре
него што се нађе пред одборницима СО. Ради се на најсврсисходнијем решењу да општина Мајданпек, прошле године укњижена
као власник спортске хале, оформи установу која ће на најбољи
начин управљати том имовином,
али и створити услове да конкурисањем ка донаторским фондовима
ЕУ и других, покуша да обезбеди
додатна средства за одржавање и
реновирање спортских објеката.
Прошлонедељна седница
Општинског већа у Мајданпеку,
била је прилика да се утврди низ
решења из делокруга рада овог
тела и донесу важне одлуке у
области социјалне заштите, функционисања локалне самоуправе,
унапређења здравствене заштите,
спорта и образовања.
Већници су позитивно ре-

шили захтев Центра за социјални
рад у Мајданпеку да се пројекат
“Кућа наде за треће доба”, који
подразумева пружање услуге помоћи у кући од стране геронтодомаћица старим, болесним и
инвалидним лицима, продужи до
краја године. Такође, изменили су
и допунили Правилник о мерилима, критеријумима и ближим

условима за учешће корисника и
сродника обавезних на издржавање у трошковима пружања
услуга помоћи у кући, којим ће ова
помоћ бити доступнија корисницима, будући да су претходни износи били за многе превисоки и
разлог да ту услугу престану да користе.
Као једна од мера сма-

њења трошкова и рационализације јавне потрошње, утврђен је и
Нацрт одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине, по којем ће убудуће бити
пет седишта из којих ће се у потпуности покривати свих досадашњих
14, а да за спровођење ове одлуке
неће бити потребна додатна средства из буџета. Овакав предлог
биће достављен ресорном министарству, а након добијања сагласности, наћи ће се пред одборницима СО Мајданпек.
Усвојен је закључак о утврђивању изравнавајућих коефицијената у грејној сезони, који би,
примењен од надлежног јавног
предузећа, олакшао потрошачима
плаћање, а испоручиоцима обезбедио сталан прилив средстава.
Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину, предвиђа,
повећање од 1,5 одсто за непокретности у првој и другој, а пет
процената за трећу зону.
И.Ћ.

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ БУЏЕТУ

УСВОЈЕН ОГЛАС ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

БОР - Чланови Општинског већа, између осталог, усвојили су на прошлонедељној седници предлог закључка о усвајању извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар ове године, предлог одлуке о изменама и
допунама одлуке о организацији Општинске управе као и предлог одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2015. годину.
- Ово је још једна одлука коју доносимо, практично у пакету а које се односе на реорганизацију и трансформирање ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ и
ЈП „Борски туристички центар“. Да бисмо могли да решимо статус запослених, с
обзиром да имамо одлуку о максималном броју запослених у јавном сектору, и
овом изменом одлуке вршимо прерасподелу тих запослених на наеодређено
време из те две фирме и то на тај начин што ће у Општинску управу бити распоређено путем интерног конкурса 27 запослених из Дирекције за изградњу кроз
једно одељење које ће се бавити планирањем и развојем, а запослени на неодређено време из Борског туристичког центра распоредиће се интерним конкурсом и то шест радника ће бити примљено у Туристичку организацију а 11 радника
ће бити распоређено у Спортски центар - казала је Љубинка Јелић, начелница
Општинске управе.
Чланови Већа усвојили су и предлог решења о давању сагласности на
одлуке надзорних одбора јавног и јавно комуналних предузећа за давање средстава обезбеђења за кредитно задужење Јавног предузећа за стамбене услуге
Бор код пословне банке за потребе ЈКП „Топлана“ у циљу плаћања енергената за
грејну сезону 2015/16 и 2016/17. годину у висини од 200 милиона динара са роком
враћања од 24 месечне рате уз грејс период од три месеца.
Са дневног реда повучен је предлог одлуке о утврђивању просечних
цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2017. годину, због даље консултације.
Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Чланови Општинског већа у Књажевцу усвојили су
Предлог одлуке о расписивању огласа за давање у закуп државног пољопривредног земљишта на подручју општине Књажевац.
Чуле су се примедбе да се са расписивањем огласа касни, да су
ниске почетне цене, као и да само мали проценат од око 4.600 хектара чине
обрадиве површине, па би требало ускладити званичне податке са стварним
стањем на терену. Образлажући предлог, Саша Петровић из општинске
стручне службе истакао је да читав поступак давања земљишта у закуп спроводи држава, док је улога локалне самоуправе практично само да спроводи
поступак у прописаној форми.
Већници су усвојили предложену Одлуку према којој ће први круг јавног надметања за државну земљу на подручју књажевачке општине бити одржан 28. новембра.
У наставку седнице разматране су теме у области екологије, најпре
измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
и унапређење животне средине за 2016. годину. Једна од тачака односи се
на повећање процента домаћинстава прикључених на јавну канализацију, за
шта се планира 1.200.000 динара.

Такође је предвиђена и реализација заштите подземног изворишта
Сињи Вир, вредности милион и по динара, уређење водног добра и приобаља, зашта се планира четири милиона, као и успостављање система за
заливање новоформиране зелене површине “Ушће”. За све поменуте измене
Програма неопходна је најпре сагласност надлежног министарства, након
чега би локална самоуправа кренула у реализацију.
Љ.П.
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Винарији ''Јовић'' бројна признања за квалитет

ЈЕДИНО СРПСКО ВИНО СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ
КЊАЖЕВАЦ - Добра берба
грожђа овогодишњег рода даће квалитетно, велико вино, које ће, једино у
Србији, имати географско порекло,
кажу у Винарији ''Јовић'' у Потркању, где
годину завршавају бројним признањима за квалитет.
Квалитет вина које излази из
подрума Винарије ''Јовић'' у Потркању
најбоље потврђују признања са домаћих и међународних сајмова и винских
фестивала. И у години која је на измаку
на полице најпознатије књажевачке винарије сти гле су велике награде, међу
којима и она за најбоље српско вино.
- Ове године смо имали успеха на сајмовима. Почели смо у Неготину, где смо били апсолутни победник
Сајма меда и вина. Касније је била
Жупа и финале у такмичењу за најбоље српско вино. Освојили смо шампионске титуле за црвена и бела вина каже Саша Јовић, један од власника
винарије.
Протекле године регистрован
је Винарски рејон Књажевац, а ове године из Винарије ''Јовић'' на тржиште
ће отићи једино српско вино са географским пореклом, наглашава Јовић.
- Књажевачко виногорје биће
једино које ће имати вино са географском пореклом из бербе 2016. у Србији.
То је зато што смо прошле године регистровали Винарски рејон Књажевац,
који је регистрован и у Европи. Једини
смо који су пријавили бербу ове године,
имали смо среће што се тиче климатских услова и бербе, тако да ове године
очекујемо велико вино које ће имати
географско порекло - истиче Јовић.

Деценијама уназад у породици Јовић гаји се винова лоза и производи вино. На традицији заснована,
а на савремен начин произвдена, вина
попут Шардонеа, Ризлинга, или Вранца, одавно су пронашла пут до срца
правих љубитеља и познавалаца овог
пића богова.
Љ.П.

Село Карбулово познато по воћарској производњи

Д А Н И Ј А БУ К Е
НЕГОТИН – Едукативно - промотивна манифестација “Дани јабуке” и
овог новембра окупила је у Карбулову бројне воћаре, али и стручњаке из ове
области са циљем да произвођачима отворе нове перспективе како би проширили тржиште и пласирали своју јабуку.
И ову, седму по реду манифестацију, организовали су месна заједница
Карбулово, Удружење воћара „Воћар-Карбулово“ и Пољопривредно саветодавна
и стручна служба. Покровитељ смотре, коју је отворио Дејан Стефановић, члан
Општинског већа задужен за пољопривреду, иначе саветодавац за воћарство и
виноградарство у Пољопривредној саветодавној стручној служби, била је општина Неготин. Стефановић је обраћајући се воћарима истакао да ће локална
самоуправа и у наредном периоду подржати све наступе пољопривредних произвођача, попут овог, који за циљ имају развој пољопривреде овог краја. Воћарима
су на овогодишњим “Данима јабуке” стручна предавања одржали представници
“Хемикал Агросава” из Београда.
Село Карбулово је иначе познато по воћарској производњи јер се воће
на овим просторима као култура почело да гаји одмах након што је још у 19.веку
отворена Школа за винодеље и воћарство у Букову код Неготина, а Карбулово
добило своје успешне калемаре, познате не само у овом крају, већ и у околним
државама, Бугарској и Румунији. Од тада се у овом селу, веома успешно, гаје
јабуке, али и друго воће. Зато су воћари и ове године приредили мини сајам
јабука, разних сорти, представивши и на тај начин квалитетан овогодишњи род.
Посетиоци су осим у стручном делу ове манифестације могли и да уживају и у
наступу фрулаша Милоша Динића, етно групе КУД “Стеван Мокрањац” из Неготина и истоименог културно-уметничког друштва из Карбулова.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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Из Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено комуналне послове

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ
ПЛАНА ЗА ЛАДНЕ ВОДЕ

Основна школа “Вук Караџић“ у Неготину
припремила бројне програме

О Б Е Л Е Ж И Л И
1 9 2 . Г О Д И Н Е Р А Д А
НЕГОТИН – Достојна свог имена, неготинска основна школа “Вук Караџић”, најстарија на овим просторима, обележила је свој 192. рођендан изузетно
садржајним програмима, од промоције школског листа “Први кораци”, преко
спортских сусрета ђака и литерарне вечери, до свечане седнице на којој је колектив школе наградио ученике који су на такмичењима широм земље остварили запажене резултате и њихове наставнике, али и просветне раднике који су овој
установи подарили неколико деценија свог рада.

МАЈДАНПЕК - Општинска управа у Мајданпеку, Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне послове, огласило је Јавни увид у
Нацрт плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Овај документ обухвата, утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградње објеката, за плански период до 2025.године на површини од 28,3 хектара
у катастарским општинама Доњи Милановац и Бољетин. Реч је о локацији близу
села Бољетин, непосредно уз Бољетинско брдо, уз саму обалу реке Дунав и непосредно је везана за државни пут првог реда. То подручје се налази у оквиру
споменика природе од изузетног значаја “Бољетинка – Гребен” у оквиру зоне првог
степена заштите. Такође, у непосредној близини обухвата овог плана, налази се
културно добро великог значаја, археолошки локалитет Равна који је потопљен
приликом изградње ХЕПС “Ђердап” и налази се испод нивоа воде реке Дунав.
Јавни увид почео је 16.новембра и трајаће 30 дана. У складу са законом
предвиђеном процедуром, Јавна презентација биће одржана 5.децембра са почетком у 11 часова у просторијама Општине Мајданпек, где ће 21.децембра, са
почетком у 12 часова бити одржана Јавна седница Комисије за јавни увид на којој
ће бити разматране примедбе које буду достављене током јавног увида. Том скупу
присуствоваће и представници обрађивача, “Инфоплан”, д.о.о. Аранђеловац.
Нацрт плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“ са
Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину заинтересовани
могу погледати сваког радног дана од девет до 14 часова у згради СО Мајданпек
и на званичном сајту Општине Мајданпек.
И.Ћ.

Круна свечаности свакако је био спектакл у Дому културе “Стеван Мокрањац”, за родитеље и грађане, а овогодишњи програм носио је назив “Ко се шета
око света”, којим је најстарија основна школа у источној Србији показала да осим
сјајних ђака који са лакоћом савладавају школски програм, имају и добре глумце,
плесаче, хористе... На сцени дома културе “Стеван Мокрањац” ученици школе
“Вук Караџић” повели су нас на путовање око света, а одушевљеној публици, напросто су бридели дланови од силних аплауза којима су даривали не само учеснике, већ и реализаторе, ауторе маштовитих костима и сценографије.
Неготинци су били у прилици да у галерији Музеја хајдук Вељка, у Тодорчетовом конаку, погледају и изложбу “Живот и рад Вука Караџића” аутора
Дејане Николић и Наташе Ђорђевић-Паовић на којој је, између осталих, изложена
досадашња издања школског листа “Први кораци”, али и “Ратни албум 19141918.године”.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

Олујни ветар какав се не памти дивљао у Подунављу

У Кладову и Брзој паланци

ПРЕВРНУЛА СЕ БАРЖА

ГРЕЈАЊЕ РЕДОВНО
КЛАДОВО - Испорука топлотне енергије из котларница у Кладову и у
Брзој Паланци је редовна, јер су радијатори топли у 1950 станова и у 41.000 метара квадратних пословног простора колико се загрева топловодном мрежом
дугом осам километара. Радници службе одржавања благовремено и успешно су
обавили ремонте постројења и опреме у систему даљинског грејања, а то је био
један од предуслова за добро и квалитетно грејање до пролећа, кажу у ЈП “Јединству”.
У том предузећу на време су спровели набавку енергената, тако да испорука топлотне енергије одвија без застоја и без хаваријских искључења.
- На залихама имамо 240 тона мазута и око 580 тона колубарског угља,
а резерве се редовно допуњују . За разлику од других средина наши корисници
плаћају рачуне по утрошку, а њихове обавезе од 1. новембра мање су за 4,44
одсто - казао је Зоран Петровић, директор ЈП "Јединство".
М.Р.

МАЈДАНПЕК –Самоходни теретни брод “Београд 2″, баржа која је превозила камен, дугачка око 100 метара, преврнула се у недељу око девет сати на
Дунаву код Доњег Милановца, а двојица чланова посаде спасли су се напустивши
теретњак непосредно пре превртања. Тог дана, који ће се памтити по изузетно
снажном, олујном ветру, поменути теретњак био је укотвљен на пристаништу,
пошто је претходног дана пловидбу започео из из Брњице и током поподнева,
због невремена, јаке кише и ветра морао да пристане. Олујни ветар брзине од
око 60 километара на сат, стварао је велике таласе и пунио товарни простор
водом, тако да ни пумпа није успевала да из простора у којем је било око 700 тона
терета избаци воду. Баржа се, најпре окренула на бок, а потом и преврнула.
Овај речни теретни брод је власништво Предузећа “Иван Милутиновић”
На лице места одмах су изашли припадници Сектора за ванредне ситуације Полицијске управе у Бору и званичници Општине Мајданпек.
И.Ћ.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(14)

БОРСКИ ТУРИЗАМ : ОД МОНОЛОГА ДО ДИЈАЛОГА
БОР - Александар Мишић
Френки, је власник преноћишта ''Вила
Вертиго'' на Борском језеру. Поседује,
поред осталог, и хотел у српској престоници, а у току је изградња још једног хотела. За њега се слободно може
рећи да је највећи приватни инвеститор на Борском језеру. Он сам нас уверава да је ово само почетак, а да
праве инвестиције тек предстоје.
Хвали Владу Александра Вућића, али
нема хвале за локалну самоуправу у
Бору. Уверен је да борски туризам има
перспективу, али да се до тога може
доћи само плански и заједничким снагама.
Држава хоће-локална самоуправа неће или не зна
''По повратку из Јужне Африке жеља ми је била да покренем туризам
на Борском језеру, за шта ми је у овим условима требала велика упорност и
истрајност. Уверен сам да Борско језеро може да буде ''српско море'' у малом,
да постоји интересовање и да би било много више туриста да је много боље
све уређено. Држава је ваучерима доста допринела да и људи са ''плићим
џепом'' приуште себи да дођу овде на летовање, али локална самоуправа не
показује интерес да овде плански нешто уради. Преноћиште ''Вила Вертиго''
постоји на Борском језеру већ осам година. Пре тога је овде била обична пољана. Ове године је ''Вила Вертиго'' била пуна гостију током целог лета. Ми
наше госте водимо у обилазак Злотских пећина, Видиковца на старом површинском копу рудника, који смо назвали''Борски Колорадо'' у маркетиншке
сврхе.''
Веза Црног врха и Борског језера
''Убеђен сам да скијалиште и уопште Црни врх могу туристе имати током целе
године, али изгледа да надлежни то не виде и немају идеју како да повежу
све туристичке дестинације у један пакет и тако повећају број туриста. Уређењем скијалишта на Црном врху, изградњом већег броја стаза, постављањем топова за вештачки снег, сезона скијања би се продужила, а сви ти гости
били би смештени у хотелу ''Језеро'', нашој вили и приватном смештају подно
ове прелепе планине, која је посебно лепа и привлачна и током лета. Само
треба изградити неопходну инфраструктуру на Црном врху и осталим туристичким бисерима овог краја.''

Вучић: ''Сви да плаћају порез''
''Има доста интересовања приватног сектора за инвестирање у борски туризам. Један од њих сам и ја, али немамо са ким да разговарамо. Борска локална самоуправа је некима мајка а некима маћеха. Питам, ако су мени
још пре две године порез на имовину на Борском језеру подигли са 50 на 250
хиљада динара на годишњем нивоу, а овде сезона траје свега четири месеца,
колико онда по истом основу плаћају власници објекта на Црном врху, који
сви у жаргону зову ''Забрањени град''. Сигуран сам да не плаћају ништа. Нека
изађу у Општини са податком колико порез плаћа хотел ''Језеро''. Моја вила
има 900 квадрата а хотел ''Језеро'' 10 хиљада квадрата, па сами израчунајте
колико би то новца било у борском буџету. И сам Александар Вучић, председник Владе Србије је рекао да порезе морају сви да плаћају, да сви морају
да имају исти третман, јер само тако се развија здрава конкуренција. Не само
ја, многи приватници се жале да немогу ни да уђу у Општину Бор, да председник нема слуха за идеје и предлоге да инвестирамо сопствени новац у
развој туризма и осталих грана привреде, да тиме повећамо број запослених.''
Колико кошта Светог Петра кајгана?
''Навешћу вам један невероватан пример. Пре неколико година сам
отишао у Општину са предлогом да ми дозволе да о свом трошку поставим
јавну расвету дуж главног пута, од скретања за хотел ''Језеро'' до Ауто кампа.
Цео тај део је неосветљен и туристи не могу увече да се крећу, да прошетају
дуж језера. Уостало, то би пуно значило многобројним Боранима који имају
своје викендице изнад пута. Примио ме Драган Жикић и рекао ми да је то одлична идеја. Затим ме упутио у Дирекцију за изградњу Бора, где су ми рекли
да то баш не може тако да се уради, да ја морам да платим израду пројекта

четири милиона динара и да се некаквим конкурсом мора изабрати извођач
радова. Нисам могао да верујем шта ми говоре: нудио сам сопствен новац а
они су ме увлачили у некакву процедуру као да се ради о новцу из буџета који
они мени треба да дају. Испаде да би ме та расвета коштала ко ''Светог Петра
кајгана''. Људи моји, ја у Београду имам лиценциране пројектанте, електричаре, извођаче који годинама све то раде на мојим објектима. И знам колико све то кошта и вишеструко јефтиније би коштало, али неко није хтео да
се одрекне провизије и све је остало у мраку који је и даље око Борског
језера.Од пре четири-пет година сам од ових у Општини ''дигао руке''. Јер сам
закључио да они више размишљају о томе, како би се рекло: колико сам ја у
свему томе добар.''
Замиру традиционалне манифестације
''Замиру многе манифестације и то је велика штета. Све те традиционалне манифестације су постојале и пре ове садашње локалне власти и
на њој је била обавеза да их у име грађана подрже колико могу. Ево, мото
скуп на Борском језеру је годинама привлачио све више и више туриста, али
ове године је доживео фијаско јер локална самоуправа није хтела ни мало да
помогне. Шта је са Данима Брестовачке бање? Води се политика ''да комшији
цркне крава'', а то одбија инвеститоре, одбија туристе и, у крајњем случају,
штети имиџу Бора.''

Заједничка туристичка презентација
''Навешћу вам још један лош пример. Пре пар година сам понудио
Туристичкој организацији Бора да заједнички учествујемо на Сајму туризма у
Београду. Прво њихово питање је било какав си са председником Општине
Бор. Ако ниси добар онда твој предлог ''не пије воду''. Нисам ништа разумео,
какве везе то има са тим какав сам ја са председником Општине. Са човеком
сам био на добар дан и ништа више, али нису прихватили да поделимо трошкове закупа штанда па сам ја поставио свој штанд и то ме је коштало четири
хиљаде евра. А моја понуда је подразумевала да смањимо трошкове, заједнички представимо борски туризам и да сви гости из Бора у време трајања
сајма буду смештени у мом хотелу у Београду бесплатно, са бесплатном храном и превозом до сајма. Сазнао сам да су шест борских представника на
сајму спавали у хотелу ''Премијер'', где је дневни пансион 50 евра. Па где то
води закључите сами. Једне године су Туристичка организација, хотел
''Језеро'' и ''Вертиго'' имали свако свој независан штанд, уместо да будемо
заједно јер промовишемо нашу општину. Тада је, примера ради, Врњачка
Бања себе представила јединствено на штанду од 200 квадрата, који је добила са 50 одсто попуста.''
Довешћу стране инвеститоре на Борско језеро
''Имам пуно идеја и пуно планова, али не са овим нашима овде, већ
са страним инвеститорима, са којим сам већ у поодмаклим договорима. Дефинитивно већа је сигурност ако за партнере узмем странце. Такво пословно
партнертство и мене штити од самовоље ових на локалу.
Искрено речено, нова Влада Републике Србије има много више слуха
за приватне инвестиције. То се види и кроз све моје послове у Београду. Зато
ја и подржавам ову владу у намери да натера све да плаћају порезе. Од тих
пара ће Србија добити добре путеве, добре школе, више радних места, бољи
стандард...То се све не може добити од лоповлука.''
Шта после одласка ''јаког човека''?
''Морам да будем искрен и да кажем да је доста тога лепога урађено
у туристичком смислу у Бору. Хотел ''Језеро'', ресторан ''Језерце'', скијалиште
какво-такво на Црном врху, кафић у јами, зоолошки врт, али то је заслуга само
једног јаког човека, то није заслуга планског рада локалне самоуправе. Доста
странаца последњих година борави на Борском језеру. Много им се свиђају
природне лепоте: језеро, пећине, Црни врх.., али нема инфраструктуре, нема
плана и јасне смернице где и како заједнички да инвестирамо, да то буде на
европском и светском нивоу. Само све то заједно може да допринесе да постанемо примамљиви за туристе из Србије и света. Овако разједињени нигде
нећемо стићи.''
Редакција ''Тимочких''
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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Домаћинства спремна за зимску туристичку сезону

СЕОСКИ ТУРИЗАМ ОКОСНИЦА ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА
КЊАЖЕВАЦ
- Туристичка организација општине
Књажевац и Тимочки клуб организовали су у Винарији ''Јовић'' у
Потркању састанак са власницима сеоских туристичких домаћинстава и угоститељских објеката. Разговарало се о новој зимској туристичкој сезони, као и о
подстицајним средствима у туризму, законској регулативи, као
и о начинима да се туристичка
понуда обогати.
У књажевачкој општини
све више људи се опредељује за
бављење сеоским туризмом,
каже директор Туристичке организације Бобан Марковић. Број
кревета у домаћој радиности повећан је за 15 одсто у односу на
прошлу годину.
- Сваке године се састајемо пре почетка зимске сезоне, да се видимо, разменимо
информације. На Старој планини
никло је на десетине нових
објеката, а има и пуно оних који
су у фази реновирања. Имамо
577 кревета у домаћој радиности
у 44 сеоска домаћинства –казао
је Марковић.
Богатијој и квалитетнијој
туристичкој понуди допринеће и

водич за бављење сеоским туризмом, који је кроз пројекат ''Ми
можемо'', подржан од локалне
самоуправе, израдио Тимочки
клуб, сматра директорка Снежана Павковић.
- Овај водич је пре свега
намењен људима који желе да
почну бизнис и да се баве туризмом у сеоском, руралном под-

ручју, али и онима који већ имају
бизнис. Водич даје слику људима шта је све потребно да би
се регистровали, који су то кораци, колики трошкови-тврди
Павковићка.
На Старој планини, у вилама Богдановић и Бабин зуб
све је спремно за зимску сезону.
- С обзиром да нам ово

није прва сезона, спремно је све
што је потребно за пружање
услуга гостима који ће доћи код
нас - каже Радивој Богдановић,
власник Виле ''Богдановић'' у
Кални.
Славиша Ћирић из Виле
''Бабин зуб'' у Балта Бериловцу
истиче да за домаћинства сезона није ни престајала.
- И сада имамо госте.
Ово је до сада најбоља туристичка сезона, великим делом
захваљујући и ваучерима Министарства туризма. Надамо се да
ће Скијалишта Србије имати
слуха да среди цену ски паса,
пошто је она подигнута, а то за
један центар у развоју није добро
и одвлачи госте. Пут ка Пироту је
уређен, као и пут Књажевац –
Кална. Од локалне самоуправе
имамо подршку, али држава још
увек заборавља на овај део
Србије - истиче Ћирић.
С обзиром да на Старој
планини још увек нема наговештаја изградње нових смештајних
капацитета, сеоски туризам и даље представља окосницу туристичког развоја овог краја, чуло се
на скупу који је одржан у Винарији
''Јовић'' у Потркању.
Љ.П.
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ВЕСТИ
Одигране ревијалне утакмице у дворани “Језеро”
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Од пристигла 63 рада, четири су се издвојила на
24. “Песничким руковетима”

ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛА ВЕКА РУКОМЕТА Н А Ј Б О Љ И У “ Б У К Т И Њ И ”
НЕГОТИН – Жири овогодишње манифестације “Песничке руковети”, коју
24. пут организује Крајински књижевни клуб у Неготину, разматрајући радове пристигле на конкурс, одлучио је да у категорији необјављене поезије, кратке приче
и есеја на тему “Предграђе” објави у првом наредном броју часописа за књижевност, уметност и културу „Буктиња“ радове четири аутора. То су, истиче жири у саставу: председник Миљан Ристић, и чланови Радојка Плавшић Саша
Скалушевић, у категорији поезије радови „Де Арте Поетица“, Животија Поповића
Попа из Скорице и „Леопард из Катмандуа“ Зорана Илића из Београда. У првом
наредном броју „Буктиње“ који ће се појавити пред читаоцима у 2017.години биће

КЛАДОВО - Ревијалним утакмицама ветерана Ђердапа, српског рукометног клуба "Никола Тесла" из Хамбурга, румунских екипа Оршава и Дробета
Турну Северин у Кладову је обележено пола века рукомета. Била је то прилика
да се Кладовчани присете играча који су их годинама одушевљавали на рукометним теренима. У дворани "Језеро" марширали су стари асови Спасојевић, Јуларџија, Николић, Чолић, Брложановић, Матејевић... и непрестано изводили
атрактивне потезе који су гледаоце подсетили на нека добра стара времена.
Када је о прошлости реч остало је записано да се 1965. године рукомет
играо на данашњем кружном току у центру вароши на крајњем истоку Србије, а
годину дана касније основан је клуб који је добио име по великој клисури. Утакмице су се играле на улазу у средњовековну тврђаву "Фетислам" на месту које је
одавно полигон за возаче.
- Био је то празник спорта недељом пре подне и грађани су редовно пратили рукометне утакмице. Играли смо на бетону, по киши и ветру и били смо важни
када победимо. Рукометаши су тада уз фудбалере били спортски миљеници Кладовчана- нису избледела сећања Зорана Барбуловића, некадашњег голмана и
дугогодишњег функционера МРК "Ђердап" који сведочи о првим корацима спорта
који је у граду на Дунаву брзо доживео експанзију.
Волели су тада Кладовљани рукомет и МРК Ђердап који је одолевао
многим изазовима. Било је и успеха и падова. Ђердап Технодунав клуб је играо
у друголигашкој конкуренцији у СР Југославији,а негде се касније изгубила најталентованија генерација коју је са тренерске клупе предводио професор Александар Сулић.Тако је било некада, а пола века касније МРК Ђердап је на неком
новом почетку који креира тренер Чедомир Иванчевић и тим ентузијазиста око
њега.
- Није лако, деца се више баве компјутерима, мање се интересују за
спорт, и упркос томе акценат је рад са најмлађима, а радује нас сазнање да нам
се уложени труд лагано враћа. Без премца смо у млађим категоријама у Тимочкој
крајини. Наши млађи пионири, пионири и кадети доминирају на бројним такмичењима. Имамо и генерације које играју мини рукомет, а окосницу сениорског тима
чине дечаци узраста 16 и17 година. Вратићемо се на рукометну сцену, треба нам
још мало стрпљења-уверен је Чедомир Иванчевић, тренер МРК Ђердапа који се
такмичи у Другој лиги Исток.
Кладовљани и данас воле рукомет. Потребна је подршка армији клинаца
који данас марљиво тренирају. Њиховом усавршавању допринос даће и лопте
дар клуба "Никола Тесла" из Хамбурга.
М.Р.
Припреме за зимско одржавање путева обављене на време

ПРВИ ИСПИТ ПОЛОЖЕН

МАЈДАНПЕК - Почетак зимског одржавања путева, 15.новембар у општини Мајданпек надлежни су дочекали спремно, што је показано и током минулог викенда, када први снег није изненадио запослене у Јавном предузећу за
грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.
Као и прошле године, благовремено смо предузели све мере, набавили
потребан материјал, припремили мешавину индустријске соли и камене ризле каже Иван Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.
– Побринули смо се да и возни парк буде спреман. Имамо три камиона са раоницима, један без раоника и две грађевинске машине, обавили смо ремонт возила
и раоника и вучних посипача соли и ризле.
Примена плана зимског одржавања јавних путева првог и другог реда,
траје до 31. марта.
И.Ћ.

објављена и кратка прича “Андрос, Фобос и њихови безимењаци из предграђа“,
Маријане Чанак из Сремске Каменице, као и есеј „Предграђа“, Алексе Дамњановића из Неготина.
На конкурс 24. “Песничких руковети” пристигла су 63 рада, од којих су
тек 36 у потпуности одговарала условима конкурса.
-Ове године на конкурсу „Песничке руковети“ учествовали су етаблирани
аутори, али и они чије се дело тек гради и ствара у особени израз и поетику. Изабрани аутори су у потпуности одговорили на задату тему, исписујући у својим делима актуелну свакодневницу, немирног света која се одиграва у предграђима на
различитим меридијанима – наводи жири у образложењу своје одлуке.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Тешко до радне књижице

БЕЗ ПОСЛА 1885 КЛАДОВЉАНА
КЛАДОВО - На евиденцији Испоставе Националне службе за запошљавање у Кладову регистровано је 1885 незапослених лица. Од укупног броја
незапослених њих 920 нема квалификацију. У кладовском крају без посла је 930
жена, а радну књижицу код послодавца нема 790 средњошколаца са трећим и
четвртим степеном стручне спреме. Међу незапосленима је и 150 власника дипломе више или високе школе, али и 56 особа са инвалидитетом. Четвртина незапослених, су лица млађа од 30 година, а око 27 одсто су старији од 50 година.
Уз подршку Локалног савета за запошљавање и Филијале Националне
службе за запошљавање Бор планирано је да се у општини Кладово у оквиру
реализације обуке стручна пракса спроведу два програма за 15 особа.
Реч је о обуци за петоро лица која ће стећи услов за полагање стручног
испита и за стручно оспособљавање, као и за десет особа које ће стећи посебна
практична знања и вештине за радна места за која није потребно обавезно полагање стручног испита.
Из буџета општине Кладово уз суфинансирање из буџета Републике
Србије за ове мере издвојено је 2.100.000 динара.
М.Р.

