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Одржана седница Скупштине општине Бор

ГАСЕ СЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА И
„БОРСКИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР“
БОР - Одборници Скупштине општине Бор усвојили су предлоге одлука о покретању поступка
ликвидације ЈП „Борски туристички
центар“ и ЈП „Дирекција за изградњу
Бора“. Одређено је да 27 запослених
из Дирекције за изградњу Бора путем
интерног конкурса буде распоређено
у Општинску управу која ће имати
171 радника, док ће из Борског туристичког центра шест радника бити
примљено у Туристичку организацију
а 11 радника ће бити распоређено у
Спортски центар.
Усвојен је и предлог одлуке
о организацији Општинске управе.
- Сматрали смо да је у овом
тренутку најбоље да се оснује ново
одељење за планирање и развој у оквиру Општинске управе, и у том одељењу би се обављали сви послови
који су иначе рађени у Дирекцији за
изградњу Бора. С обзиром да закон
предвиђа да мора да се оснује као
посебна организациона јединица кабинет председника општине и то се
предлаже овом одлуком. За реализацију ове одлуке нису потребна додатна средства –казала је Љубинка

Јелић, начелница Општинске управе.
На седници је усвојен и ребаланс буџета као и предлог одлуке
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2017. годину на територији општине Бор.
-За станове у првој зони пр-

едвиђено је повећање од четири
одсто. Код пословног простора предвиђено је пвећање од 3,7 одсто, за гараже у првој зони повећање је шест
посто, и у четвртој зони за куће за
становање осам одсто. У односу на
градове у окружењу у Бору су доста
ниже цене
–казала је Милена
Стројић, начелница Одељења по-

реске администрације при Општинској управи.
Одборници су подржали и
предлоге решења о разрешењу и
именовању Мирјане Митровић за директора Центра за социјални рад у
Бору, разрешењу и именовању в.д.
директора Центра за културу Даниела Чорболоковића. Уместо Злате
Марковић, за директора Дома здравља именована је Весна Радосављевић, а уместо Боре Станковића на
место в.д. директора туристичке организације постављена је Александра Стојановић Чулиновић.
Између осталог, усвојен је 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.
Д.К.

Одржана радионица на тему партнерства у процесу европских интеграција

Одржане седнице Општинског већа

ЦИВИЛНО ДРУШТВО И ЕВРОПСКА УНИЈА

УСВОЈЕН НАЦРТ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу су 22. и 23. новембра одржане
радионице на тему ''Значај умрежавања и изградње партнерстава
у процесу европских интеграција“.
Циљ радионице био је да се представи значај умрежавања
и изградње интересних група организација цивилног друштва из
источне Србије са организацијама цивилног друштва из земаља
Европске уније. Разговарало се о принципима партнерства и Европском кодексу понашања за партнерство, процесима креирања
јавних политика у Европској унији и Србији, те партнерским односима са јавним институцијама, односно доносиоцима одлука. О
овим темама говорили су Иван Кнежевић, заменик генералног секретара Европског покрета у Србији и Наташа Драгојловић, координаторка Националног конвента о Европској унији.
Радионицу је организовала Регионална агенција за развој
источне Србије.
Љ.П.
Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Маријана Миловановић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

КЊАЖЕВАЦ - На дневном реду 11. седнице Општинског већа у Књажевцу био је предлог одлуке о начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине, као и предлог одлуке о измени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''Стандард'', како би се он ускладио са законским
прописима. Из истог разлога већници су разматрали и промене оснивачког акта
Завичајног музеја. Разговарало се и о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреде, који ће заменити досадашњи Фонд, као и о извештају комуналног
инспектора о кабловским оператерима који послују на територији града.
Већници су на 12. седници Општинског већа усвојили информацију о
степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина. Усвојен је и предлог одлуке
о изменама и допунама одлуке о буџету општине за прошлу годину. Више тачака
дневног реда односило се на Предузеће за развој, урбанизам и изградњу. Младен
Радосављевић, директор предузећа говорио је на седници о изменама и програму
рада те фирме, ценовнику услуга и потреби за програмом субвенционисања предузећа за децембар ове године.
-Програм је базиран на основу програма који је и до сада постојао у дирекцији, јер смо као индиректни корисници морали да будемо приказани до 30.
новембра. Овде су рашчлањени сви послови које ми радимо, приказано је шта је
то што је плаћено до 30. новембра као и шта је оно што се преноси у буџет општине за децембар – образложио је Радосављевић.
До краја седнице чланови Општинског већа усвојили су и Нацрт програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016-2020. година,
предлог одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац као и предлог одлуке о Општинској управи.
Љ.П.

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

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Презентација могућности конзорцијума словеначких фирми које се
баве екологијом
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Српско -румунски форум предузетника

К Л А Д О В О С А Р А Ђ У Ј Е
Б О Р С А РА Ђ У Ј Е С А С Л О В Е Н И Ј О М
С А Р У М У Н И Ј О М
КЛАДОВО - Добросуседски односи и програми прекограничне сарадње морају бити замајац привредног развоја општине Кладово која је за
привреднике из суседне Румуније интересантно подручје у које могу уложити
новац у нове инвестиције, један је од закључака српско-румунског Бизнис
Форума на коме је у Кладовској вили "Ружа" учествовало 30 привредника из
општине Кладово и града Дробета Турну Северин.
- Привредне инвестиције обухватају сва улагања привредног карактера, односно улагања намењена за повећање основних и обртних фондова
привреде - сматра Радисав Чучулановић, председник општине Кладово. -Зато
смо желели да наставимо успешну привредну сарадњу која је прекинута 1997.
године. Добра воља постоји, румунски , али и српски привредници су спремни
да инвестирају у нове погоне, нудимо им оптималне услове и то су темељи
на којима градимо нови привредни амбијент у општини Кладово. Учесницима
Бизнис форума представили смо могућност за инвестирање у индустријској
зони "Давидовац" где им на површини од пет хектара нудимо инфраструктурно опремљен простор на коме могу изградити своје погоне.

БОР – У сали Скупштине општине Бор, одржана је протеклог петка презентација на тему могућности конзорцијума словеначких фирми које се баве екологијом. Челници локалне самоуправе у разговорима са представницима
конзорцијума словеначких фирми сагледали су и могућности за реализацију
пројекта за изградњу фабрике отпадних вода у Бору.
–Словеначке фирме су се удружиле да би заједничким снагама постигле
резултате на подручју еколошких пројеката, који се односе на пијаћу воду и пречишћавање отпадних вода. Уз подршку која је пружена 24.октобра ове године у
Београду на радном састанку делегација влада Словеније и Србије, желимо да
на основу знања и искуства које имамо у тим областима, помогнемо Бору на програмима које локална заједница реализује у тим областима. У склопу словеначког
конзорцијума су фирме Есоtеch, Рико, Лимнос, Хидроинжињеринг и друге фирме.
Сматрамо да је добро да удружимо снаге на решавању ових значајних еколошких
питања - Миран Шпес, председник конзорцијума зелених технологија.
Саша Вукадиновић, заменик председника општине Бор нагласио је да
је овај састанак почетак успешне сарадње борских и словеначких предузећа.
- Створиле су се могућности за ближу сарадњу наших и словеначких
предузећа. Основна тема је решавање еколошког проблема који се односи на
одвођење комуналних вода и разговори су усмерени на изградњу фабрике за
пречишћавање отпадних вода у Бору. Након сагледавања потреба, видећемо има
ли могућности за реализацију тог програма. Када је реч о том пројекту, идеја је да
словеначки привредници обезбеде средства путем предприступних фондова ЕУ
с тим да наше предузеће буде укључено у реализацију тог пројекта – казао је Вукадиновић.
Д.К.
Упућен допис министру просвете, науке и
технолошког развоја Младену Шарчевићу

ИНИЦИЈАТИВА ЗА
О Т ВА РА Њ Е Н АУ Ч Н О Г П А Р К А

Иницијатива општине Кладово домаћина бизнис форума наишла је
на подршку привредне коморе Румуније, казао је заменик председника Нику
Тодореску, учесник сусрета привредника из две суседне земаље.
- Имали смо одличну привредну сарадњу. Кладово је за нас интересантно подручје иако су се многе фирме које су раније постојале угасиле.
Дунав је река која нас је одувек спајала и тај тренд морамо да сачувамо. Привредници имају своје мотиве, то је пре свега профит , и чини ми се да су
нашли свој интерес, зато сматрам да смо постигли договор за нови почетакистакао је Тодореску .
М.Р.
Стигла струја у индустријску зону "Давидовац"

НА ПОТЕЗУ СУ ИНВЕСТИТОРИ

КЊАЖЕВАЦ - Градоначелници и председници општина у Србији, међу
којима и мр Милан Ђокић, председник општине Књажевац, упутили су дописе министру просвете, науке и технолошког развоја Младену Шарчевићу, позивајући га
да подржи националну иницијативу о отварању паркова науке у 12 српских градова.
Иницијатива је потекла од Центра за промоцију науке, који је, сарађујући
са регионалним центрима за стручно усавршавање просветних радника и локалним самоуправама, отворио научне клубове у 12 градова наше земље. У Књажевцу, такав клуб отворен је деветог маја ове године. Сада је идеја да се током
2017. године у сваком од градова направи Парк науке, са специфично дизајнираним експонатима у отвореном простору где се научни појмови усвајају кроз игру
и непосредно искуство.
Циљ научних паркова јесте да се на отвореном, јавно доступном зеленом простору, прикажу аутентични примери научних феномена из области физике
и астрономије, хемије, биологије и да се посетиоци упознају с њима на интерактиван начин. Садржаји паркова науке намењени су свим узрастима, а инспиришу
откривање разноврсних закона природе и разумевање природних наука.
Љ.П.

КЛАДОВО - Примопредајом новосаграђене Трафо станице, снаге 250
киловат ампера, начињен је најважнији корак када је реч о функционисању индустријске зоне "Давидовац". Реч је о инвестицији која потенцијалним инвеститорима нуди доказ да локална самоуправа ради на стварању услова за градњу
привредних објеката.
- У периоду за нама много се причало о индустријској зони без конкретних мера када је реч о њеном стављању у функцију. Ми смо прекинули ту праксу,
засукали смо рукаве и „довели” смо струју. У првој фази уређења око пет хектара
зоне која се простире на више од 20 хектара земљишта положено је и 1500 подземних каблова за још две трафо станице снаге 630 и 1000 киловат ампера. Вредност досадашњих радова је око 12 милиона динара. Наредни корак је да уз
подршку ЕПС-а изградимо нов водосистем до индустријске зоне и Новог Сипа и
спортског насеља у Караташу- казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
М.Р.
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За крајинске пољопривреднике организовано предавање о климатским променама

ЕДУКАЦИЈОМ ДО БОЉИХ ПРИНОСА
НЕГОТИН - Серијом предавања, Организација за храну и
пољопривреду Уједињених нација (ФАО) у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном
службом Неготин (ПССС) и локалном самоуправом, настоји да
едукује пољопривреднике и помогне им да што боље воде своја
газдинства. Тако је у Неготину, у
оквиру пројекта “Помоћ ЕУ поплављеним подручјима у Србији”,
одржан други семинар, овога пута
на тему прилагођавања ратарске
производње климатским променама.
Пољопривредници, власници малих газдинстава, који су и
претрпели највећу штату од поплава и неповољних временских
прилика имали су прилике да од
др Драгана Терзића, ФАО консултанта за ратарство, као и саветодаваца ПССС Неготин, Владице
Стефановић и Владице Гавриловића науче нешто више о узорковању земљишта, анализама, али
и да чују и конкретне идеје како и
којим мерама адаптације да врате
земљишту првобитну намену,
након катастрофалних поплава, и
повећају приносе.
-Потребно је да се размишља о неким озбиљнијим мелиоративним мерама како би се

унапредило земљиште, како би се
земљиште довело у неко погодно
стање, унапредио и његов физички, хемијски и биолошки састав да би земљиште, као нека
врста амортизера између климе и
човека имало већи капацитет да
амортизује те неке негативне
појаве које се појављују – каже др
Драган Терзић, ФАО консултант
за ратарство.
По речима организатора,
циљ оваквих предавања је да се
повећа отпорност малих пољо-

привредних домаћинстава, а истовремено и смањи ризик од природних непогода, као што су
поплаве, суша, најезде штеточина.
-Основни циљ овога
пројекта да се помогне људима
да поново успоставе своју производњу или да макар врате на
ниво производње који су имали
пре него што су им имања страдала у поплавама. Европска унија
је од почетка овог програма, који
се импрементира преко Органи-

става, углавном су штете биле на
ратарској, повртарској производњи, а такође и на сточарској и
пчеларској. Они су нам помогли у
више наврата кроз бројне донације од сточне хране, ђубрива, семена, механизације, система за
наводњавање до пластеника и
кошница. Овај програм се, иначе,
наставља и током следеће године, па ће бити још помоћи за
пољопривреднике – каже Слађана Стојановић, шеф одељења
за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе
Општине Неготин.
Усвајајући нова практична
знања у области пољопривреднотехничких поступака и уз примену
најбољих пракси за руковођење
газдинствима, очекује се да се пољопривредници, баш уз помоћ
оваквих едукација, лакше прилагоде променама у природи.
-Без помоћи општине и
републике тешко да би пољопривредници могли данас да привређују. Моје домаћинство се бави
ратарством и сточарством и сматрам да нам оваква предавања
много значе, поготову јер су овде
у Неготинској крајини, више него у
другим срединама, изражене
управо те климатске промене са
изразитим и неповољним сушама

зације за храну и пољопривреду
Уједињених нација (ФАО), донирала 9,5 милиона евра - рекао је
Карл Хајнц Вогел, представник
ДЕУ.
Пољопривредним произвођачима су предавачи настојали да представе различите
начине и поступке за унапређење
производње, уз различите агротехнике и технолошке поступке.
-Општина Неготин је
2014. преживела у три наврата
поплаву и имала од ње велике
штете. Нама је у сусрет изашла
ЕУ, преко Организације ФАО.
Имали смо преко 300 поплављених пољопривредних домаћин-

– каже Мића Катић, пољопривредник из Сикола.
ФАО ће, истичу надлежни, и у наредном периоду организовати предавања на којима
ће пољопривредници, осим теоретских знања, имати прилике и
да учествују у радионицама и
дискусијама, као и да обилазе демонстрациона поља, како би усвојили потребна знања и схватили да је прилагођавање променама нужно и могуће.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на
путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин
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Неопходна помоћ осмогодишњем дечаку из Бора

ПОМОЗИТЕ НОВАКУ ДА ПОБЕДИ БОЛЕСТ
БОР - Осмогодишњи Новак
Милојевић, ученик другог разреда Основне школе „Вук Караџић“ у Бору,
већ три године непрестано води
борбу за излечење десног ока. Први
проблеми уочени су када је овај дечак
отишао на систематски преглед.
-Имао је пет година, када
сам га одвео на систематски преглед
и тада нам је докторка саопштила да
има тешко обољење ока. Одмах су
нас упутили на клинику у Београду.
Никада се пре тога није жалио да не
види добро или да га нешто боли.
Једино што смо приметили раније је
да му нека водица цури из ока, али
нисмо мислили да је то нешто
страшно. Доктори су покушали све,
отварали му очно дно десног ока, а
казали су и да је могла раније да буде
изведена операција али лекари нису
смели у то да се упуштају јер је мали
и нису били сигурни да ли ће издржати интервенцију. Доктори су казали да му је сада умртвљен живац
на десном оку – прича кроз сузе Мирослав Милојевић (39), отац маленог
Новака.
Ситуација се у међувремену
погоршала и дечак је потпуно изгубио
вид на десном оку. Једино решење

према мишљењу лекара је операција
у иностранству.
-Ја сам без посла, и да нема
мојих родитеља који нам помажу у
храни, не знам како би се снашли.
Мајка га је напустила. Новаку је пуно
тога потребно, нарочито за школу.
Једва смо се сналазили за карту до
Београда како бих га водио код лекара. Једино примање које имамо је

3500 динара дечијег додатка. Морам
да будем ту када прелази улицу, ја га
одводим и доводим из школе. Лекари
су казали да би било помака на боље
после операције у иностранству али
ми за то немамо пара-наставља Мирослав.
Новаково здравствено стање је изузетно озбиљно. Мирослав
наглашава да уколико се у наредних

годину дана нешто не предузме по
питању излечења ока, постоји могућност да оно у потпуности остане затворено.
-Речено нам је да ако ништа
не урадимо у наредних годину дана,
око ће му се у потпуности затворити
а онда временом постоји опасност да
му се погорша вид и на левом оку
због преоптерећења. Свима сам се
обраћао за помоћ, али безуспешно.
Једино ми је раније Општина једном
посудила превоз до Београда на клинику. Саветовали су нам одлазак на
приватну клинику у Нови Сад где петком долазе стручњаци офтамолози
из иностранства, али ми немамо пара
за тај преглед који кошта око 300 евра
– додаје Мирослав.
Новак има само једну жељу
да престану болови и да буде добар
ђак.
- Боли ме око кад читам и
смета ми што не видим лепо, а волео
бих да будем што бољи у школи.
Једина жеља ми је да ме више не
боли око и да ме тата одведе на преглед. Волим да свирам хармонику и
стално вежбам, колико могу. Кад порастем желим да будем и успешан
фудбалер – каже Новак.
Д.К.

Посредством Центра за социјални рад у Мајданпеку

У граду на Дунаву успешно сарађују са филијалом НСЗ Бор

КУЋА НАДЕ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА

СТРУЧНА ПРАКСА ЗА ОСМОРО
КЛАДОВЉАНА
КЛАДОВО - Општина Кладово и Филијала Националне службе за
запошљавање Бор потписали су уговор са Здравственим центром и АД Ђердап услуге, послодавцима код којих ће осморо младих незапослених Кладовљана спроводити програм обуке стручна пракса. Овај пројекат
подразумева оспособљавање за самосталан рад у струци без заснивања радног односа. Усмерен је на лица, која се налазе на евиденцији НСЗ, и која немају радног искуства у струци или у својству приправника. Реч је о једној од
мера активне политике запошљавања са позитивним искуствима.
-Ово је једна од мера која ће се и наредне године спроводити у оквиру Националног програма запошљавања за 2017.годину. За реализацију
ове мере средства обезбеђују локална заједница и НСЗ, а такђе ће бити и
мера коју ће самостално финансирати Национална служба.То значи да ће
послодавци имати две могућности да буду корисници подстицајних средстава- казала је Соња Станковић, директорка Филијале НСЗ Бор.

МАЈДАНПЕК.- Центар за социјални рад у Мајданпеку од априла ове
године реализује пројекат “ Кућа наде за треће доба” захваљујући коме на
помоћ у кући коју пружају геронто домаћице могу да рачунају стара, болесна
и инвалидна лица на територији општине. Пројекат је почео у априлу и требало је да траје до краја септембра, али је захваљујући разумевању и одговарајућој одлуци Општинског већа, рад Службе помоћи у кући продужен до
краја године.
Кроз пројекат” Кућа наде за треће доба” ангажовано је шест геронтодомаћица, затим дипломирани социјални радник који је спроводио процедуре на основу прописа за ту област почев од пријема захтева до
евалуације и дипломирани психолог за спровођење свих активности око
рада геронто домаћица, начина пружања услуге помоћи у кући, планова и
организације. Циљ пројекта – унапређење квалитета живота старих, болесних и инвалидних лица је остварен, о чему сведоче и сами корисници. Овај
пројекат имао је 78 корисника, 63 жене и 15 мушкараца. Првих пет месеци
услуга је била бесплатна, а када се приступило реализацији учешћа корисника или сродника обавезних на издржавање у партиципирању трошкова 40
се изјаснило да не жели да плаћа. У групи корисника који због висине примања нису били у обавези да у томе учествују било је 27 корисника, а 11 је
било спремно да учествује у покривању дела поменутих трошкова.
Имајући све то у виду, надлежни су смањили износе са којима би
корисници услуга требало да учествују у покривању трошкова Службе помоћи у кући, при чему се појединачни износ обавезе утврђује према висини
примања по члану домаћинства и броју сати ангажовања геронто домаћица.
Људи са најнижим примањима имајући у виду износ социјалне помоћи, не
учествују у партиципирању трошкова.
И.Ћ.

За стручну праксу једну од мера активне политике запошљавања из
буџета општине Кладово уз суфинансирање из буџета Републике Србије издвојено је 2.100.000 динара и та орјентација имаће приоритет и наредне године.
- То је наш стратешки циљ, јер се незадовољавамо сазнањем да је
општина Кладово најбоље поднела транзицију када је реч о незапослености.
Желимо да стопу смањимо на три до четири одсто, и то можда изгледа нереално, али ми имамо дефинисане програме. У наредној години за подстицај
запошљавања кроз активне мере политике НСЗ издвојићемо пет милиона динара-истакао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
Програм стручна пракса садржи обуку за петоро лица која ће стећи
услов за полагање стручног испита и за стручно оспособљавање десет лица
која ће стећи посебна практична знања и вештине за радна места за која
није потребно обавезно полагање стручног испита .
М.Р.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(15)

ЗАКЉУЧАК: ВЕЛИКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИМАЛО УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ
'
БОР - “Локална самоуправа треба да се пре свега определи
стратешки да ли је туризма једна од развојних грана на коју се рачуна у
садашњости и будућности. Мора да усвоји одређене стратешке планове,
састави тим који ће се дугорочно бавити развојем борског туризма, радити плански, пронаћи изворе финансирања и одредити да ли ће то бити
средства приватног инвеститора, путем фондова или буџетска средства.
Тог плана би требало да се придржавају носиоци власти, они који се
баве туризмом, као и потенцијални инвеститори''-каже Бора Станковић,
(бивши) директор Туристичке организације ''Бор''.

''Да би један туристички локалитет био конкурентан на тржишту,
поред своје атрактивности мора да поседује и доступност. У том смислу
је неопходно да се уложе средства у инфраструктурне радове како би
нам прилазне саобраћајнице биле уређене а туристички локалитети доступнији, да саобраћајна и туристичка сигнализација буде на нивоу који
ће туристу што лакше довести до жељене дестинације. Рецимо, поред
лепота Лазаревог кањона и пећине недостају одређени сегменти :санитарни чвор, угоститељски објекти и додатни садржаји.

''Промоција Бора, очување села, развој мале и пољо-привреде,
повећано запошљавање, већи приход у буџет општине...Познато је да је
туризам једна од грана која најбрже обрће капитал. То је област која може
да обједини саобраћај, трговину, угоститељство. Предности су : повећана
тражња и потрошња а самим тим и повећан број других услужних делатности, већа запосленост, саобраћајних предузећа, такси служби, бензинских пумпи, а најкорисније је упошљавање младих и стручних људи.''
Звонко Трифуновић: Нема диалога
''Планина Стол је најидеалнија за алпинизам. Била би веома погодна и за параглајдинг али проблем представљају чести и јаки ветрови,
чак и у летњем периоду. Зато је планина Црни врх идеална за параглајдинг, јер и аутом може да се
дође до самог старта. Свуда у
свету, летачи воле да колима дођу
до старта одакле крећу у авантуру
, а да би на Столу дошли до те
тачке, морају да пешаче око сат
времена са опремом која је тешка
и преко 20 килограма. Примера
ради, у Словенији су свуда асфалтирани путеви до неких битних туристичких тачака и планинских
одредишта''- сматра Звонко Трифуновић, председник борског клуба
екстремних спортова „Rock and
ice“.
''Већина алпиниста који се
крећу свуда по Србији, Стол по-

себно воле, највише због могућности да се брзо сиђе са стене, и та планина је увршћена у место за припреме за неку експедицију када је реч о
пењању.
Планинарски дом се, нажалост, отвара по позиву када долази
одређена група планинара. Стол је веома посећен током целе године. Долазе људи из Зајечара, Kучева , Kњажевца и многих других места, међу
којима има планинара, али и мноштво обичних заљубљеника у природу,
и сви су одушевљени.''
''Постојнска јама годишње има око милион посетилаца, а улазница је пре три године коштала око 13 евра, а веома пуно зарађују и на
продаји сувенира. Kод Злотских пећина недостају тоалети, већина екскурзија је раније и била отказана због тих недостатака. Kренуло се са
уређењем мотела и то је добро.''
''Општину Бор често посећују делегације, више пута и из Словеније, а често је главна тема разговора развој туризма и сарадња на том
пољу. Никада чланови клуба „Rock and ice“ и људи који се баве планинарењем, алпинизмом и другим спортовима и истраживањима нису били
позвани да присуствују састанку или пак дају неки предлог, сугестију. Две
деценије се бавимо истраживањима и развојем спортског туризма али
никада нисмо ни за шта консултовани. Да ли је реч о сујети или тоталном
незаинтересованошћу за прави развој туризма не знам.''
''Имамо великих туристичких потенцијала али не услове за неки
врхунски туризам. Добра је ствар што има могућности за пуно активности
на једном месту :алпинизам, пењање, летење, вожња бицикла итд.''
Драган Ранђеловић:Инертност и спорост
''Свима нама замерам евидентну инертност. Знамо шта имамо од
туристичких вредности, декларативно знамо и шта треба урадити, али
смо у свему томе инертни и спори. За похвалу је што и у оваквој ситуацији
постоји један круг људи који се бори да се нешто корак по корак уради.
Надам се да ће се број тих људи повећати, како бисмо из стагнације прешли у напредовање и остваривање видљивих и опипљивијих резултата''указује Драган Ранђеловић, председник Младих истраживача Бора.
''Туризам је радно-интезивна грана и он може у многоме да
допринесе решавању проблема незапослености. Поготову у Бору, јер
наша носећа привредна грана рударство и металургија неће више
моћи да доприносе расту запошљавања, јер сав развој технологије у
овој привредној грани подразумева
смањивање радника. Нова радна
места треба тражити у туризму и
низу других грана које су у вези са
туризмом: пољопривреди, саобраћају, услужним делатностима, екологијом. У том смислу је неопходно
мењати и прилагођавати и образовни систем.''
''Када смо припремали ревизију Локалног еколошког акционог
плана организовали смо једну обимну локалну анкету грађана везани, између осталог, и за њихове ставове о заштити животне средине. По резултатима анкете, грађани сматрају да требамо много више да водимо
рачуна о заштити животне средине него до сада. Значајан део нашег подручја је евидентиран за заштиту у највишим државним стратешким документима, па и локалним одлукама, али тај процес заштите веома споро
иде.''
''Мислим да за развој туризма у Бору није највећи проблем финансијски. Главни проблем је што она стратешка опредељења која смо
још давно дефинисали, а то је да је туризам главна алтернативна привредна и развојна грана Бора, још нисмо конкретизовали. Не постоје конкретна документа којима се дефинишу приоритети, рокови, како би се
ефикасније и брже све то спроводило у праксу. Наравно, сходно финансијским средствима са којима располажемо.''
''Други суштински проблем је организацијски, управљачки, односно како да управљамо свим тим туристичким дестинацијама које имамо.
Различити су облици управљања свим тим дестинацијама, јер нисмо још
успели да применимо концепт јавног-приватног партнерства ни за једну
нашу туристичку локацију, нити имамо дестинацијску организацију која
би, примера ради, управљала Борским језером, Злотским кањоном, Столом...Више корисника је лоцирано на разним туристичким дестинацијама,
али међу њима нема никаве координације ни сарадње. Нико их не координира, нити се зна ко треба то да ради, а сама Туристичка организација
нема та овлашћења.''
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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БРОЈ 219
У фабричком кругу “Еликсир Прахово” Д.О.О. погинуо
радник (24) из Шапца

КОБАН ПАД СА ОСАМ МЕТАРА ВИСИНЕ

Ухапшене две особе

П Р О Н А Ђ Е Н Х Е Р О И Н
И М А Р И Х У А Н А
ЗАЈЕЧАР - Полиција у Зајечару ухапсила је Н.Ђ.(41) и
М.П.(25), због сумње да су извршили кривично дело неовлашћена
производња и стављање у промет опојних дрога.
Полицајци су затекли Н. Ђ. у близини његове куће када је
закопао хероин, око 110 грама марихуане и вагицу за за прецизно
мерење.
У другој акцији, у Књажевцу приликом контроле ''голфа'', у
јакни сувозача М. П. (25) пронађено је око 50 грама марихуане.
Полиција је саопштила да је у ове две акције открила више
од 470 грама хероина и више од 160 грама марихуане.
Осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48
сати.
Д.К.

НЕГОТИН - Шапчанин Дарко Пајић (24), радник Грађевинско занатске фирме “Петровић градња 016“ са седиштем у Мишару код Шапца
погинуо је у среду, 16.новембра око 13 сати у кругу Индустрије хемијских
производа – Еликсир Прахово Д.О.О док је за своју фирму обављао радове на реконструкцији некадашњег погона ТПП у којем се раније производила сировина за детерџенте.
Несрећни младић, који је у Прахову боравио тек три дана, пропао је кроз
отвор чији је пречник био око 30 до 50 сантиметара и пао са висине од
осам метара на бетон. У тренутку рада, сазнајемо, носио је кацигу и имао
заштитно одело, али су повреде биле такве да је издахнуо на лицу места.
Како је до несреће дошло нико поуздано не може да каже, јер се
у таванском делу простора у којем је Пајић боравио са колегама, изграђеном од хераклит табли, такозваног лаког бетона, радило на пробијању
отвора, како би се овај погон оспособио за даљу производњу моноамонијум фосфата, производа од азота и фосфата, који има широку примену
у аграру. Пајић је пропао кроз један од три отвора која су пробијена у том
делу, од којих је кобни био и најмањи. Његов пад, нажалост, нико од колега
није видео.
-Узрок пропадања радника биће утврђен у поступку прикупљања
документације и утврђивања чињеничног стања. Одмах по изласку на
место несреће инспектор рада је издао усмени налог о забрани рада док
се не обезбеде прописане радне платформе за безбедно кретање радника у том делу објекта – истиче Јасминка Везурић, шеф Одсека Инспекције рада за Борски управни округ, наводећи да су инспектори одмах
изашли на лице места и започели инспекцијски надзор, па ће на основу
утврђеног чињеничног стања предузети све одговарајуће мере у оквиру
своје надлежности.
На лице места изашла је и неготинска полиција, као и Основно
тужилаштво у Неготину које је наложило обдукцију тела несрећног Пајића.
С.М.Ј.
Саопштење за јавност Полицијске управе Зајечар

УКРАО РЕВОЛВЕР, ТЕЛЕВИЗОР
И СРЕБРНИ ЛАНЧИЋ

ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова расветлили
су крађу револвера, лцд телевизора и сребрног ланчића из једног стана у
Зајечару.
Због постојања основа сумње да је извршио кривична дела тешка крађа
и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних
материја, полиција ће против двадесетшестогодишњег мушкарца из Зајечара поднети кривичне пријаве.

Ухапшен И.Ј. из Бора

УДАРИО КОМШИНИЦУ ПА
НАПАО И ПОЛИЦАЈЦА
БОР - Борска полиција ухапсила је свог суграђанина И. Ј.
(40) због сумње да је извршио кривична дела насилничко понашање, угрожавање сигурности и напад на службено лице у
вршењу службене дужности.
Осумњичном се ставља на терет да је под дејством алкохола, дошао до улазних врата четрдесетпетогодишњег комшије и
претио му, као и да је потом лупао на врата шездесетпетогодишње
жене а када је она изашла из стана, ударио је у главу.
Након хапшења, И. Ј. је у просторијама Полицијске управе
у Бору напао и једног припадника полиције.
Осумњичени је, уз кривичне пријаве, спроведен Основном
јавном тужилаштву, а судија за предходни поступак одредио му је
притвор до 30 дана.
Д.К.

Зграда ПУ Бор
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БРОЈ 219
У општини Кладово продужена грађевинска сезона

Борска Основна школа „Вук Караџић“ обележила 79 година рада

ПЕПЕЉУГА НЕКА Д И СА Д

АСФАЛТИРАНО 500
МЕТАРА СЕОСКИХ УЛИЦА
КЛАДОВО - Радници Зајечарског предузећа за путеве асфалтирали су
520 метара улица. Асфалтирано је 70 метара пута у делу Новог насеља у Давидовцу, а по новом асфалту дужине 250 метара сада се крећу и становници улице
22. септембра у насељу Подвршка, док је у Грабовици асфалтирана улица Џемала Биједића дужине 145 , као и 55 метара улице у Купузишту. У реконструкцију
саобраћајница површине 1350 квадрата уграђено је око 250 тона асфалта.

БОР - Поводом обележавања 79 година успешног рада и постојања, ученици основне школе „Вук Караџић“ у Бору припремили су свечану приредбу под
називом „Пепељуга некад и сад“, у сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“.
Уз подршку учитељице Радице Волановић, ученици су на прави начин исказали
креативност коју је борска публика наградила громогласним аплаузом.
-Између два празника урађена је кровна конструкција на матичној школи
у Бору, а у издвојеном одељењу у Слатини замењена је унутрашња и спољна
столарија, као и целокупно реновирање санитарних чворова. Од ове године кренули смо са радом и опремили просторије за продужени боравак, као и спољашњи простор разним реквизитима који су добијени из донација-каже Ивана
Пајкић,директор ОШ „Вук Караџић“.
Она додаје да су учионице опремљене и новим рачунарима, а самим
тим је побољшан и осавремењен наставни рад, тако да ни успеси нису изостали.
- Веома смо задовољни успехом наших ученика у прошлој школској години. Постигли су запажене резултате на окружним такмичењима из српског језика и биологије, и надамо се још бољим резултатима у овој школској години-истиче наша
саговорница.
Најстарија Основна школа у Бору има око 500 ђака, образовање одраслих похађа око 50 полазника овог образовног програма, а наставно и ненаставно
особље броји око 70 запослених, заједно са подручним одељењем у Слатини.
М.М.
Корак даље у развоју Tmacum minusa и туризма Књажевца

АРХЕО - ЕТНО ПАРК

- У тој улици живим 40 година и никада нисмо имали асфалт. Када падну
киша и снег газили смо воду и блато, сада је тим мукама коначно дошао крај-говори Наталија Николић из Подвршке.
Асфалтирање улица у два насеља нова је потврда да локална самоуправа води рачуна о квалитету живота мештана у кладовским селима.
- То је предуслов за бољи живот мештана, али и једна од мера како би
се спречила миграција становништва из кладовских села. Не желимо да мештанима дајемо празна обећања и радимо онолико колико нам финансије дозвољавају. Савети месних заједница добили су задатак да на зборовима са грађанима
утврде приоритете и то ће бити инвестициони радови у 2017. години-казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
Радове су обишли Драган Новаковић, заменик председника општине,
општински менаџер Саша Николић, већник Давид Ђурђевић и начелник Општинске управе Јован Стингић.
Радове вредне 3,7 милиона динара финансирала је локална самоуправа
преко Дирекције за планирање и изградњу "Кладово".
М.Р.
Ново лице улица 7.јул и 6.август

САНИРАНЕ ДВЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ
МАЈДАНПЕК - Мајданпечке улице у старом, централном делу града,
“7.јул” и “6.август” добиле су ове недеље ново рухо. У складу са годишњим планом
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек и опредељеним
буџетским средствима општине Мајданпек, улице су потпуно реконструисане, саниране и асфалтиране, опремељене тротоарима и уређеним паркинг просторима.
Укупна вредност изведених радова већа је од шест милиона динара.
Упркос све ближој зими, постоје добри изгледи да захваљујући Дирекцији
за путеве и “Путевима Србије” нови изглед и бољу функционалност добије и простор око старе аутобуске станице.
И.Ћ.
КЊАЖЕВАЦ - У Архео – етно парку у Равни недавно је одржана презентација плана детаљне регулације археолошко – етнолошког парка.
План обухвата Архео – етно парк, археолошко налазиште Tmacum
minus, као и део атара села Равна, укупне површине око 33 хектара. План детаљне регулације археолошко – етнолошког парка Равна представља корак даље
у развоју Tmacum minusa и туризма овога краја.
Овим документом је уређена будућа градња комерцијалних и истраживачких објеката као и инфраструктуре и од великог је значаја за даље активности
Завичајног музеја у Књажевцу.
У изради плана детаљне регулације археолошко – етнолошког парка
Равна участвовали су представници Музеја, Јавног предузећа за развој урбанизам
и изградњу, Завода за заштиту споменика културе, Ареолошког института. Финасијска средства су обезбедили Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.
Љ.П.
У Националном парку Ђердап

Е Д У К А Ц И Ј А

З А

Р И Б О Л О В Ц Е

МАЈДАНПЕК - У складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда, те Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца, у Националном парку Ђердап за 2.децембар припремају едукативни скуп у складу са својим годишњим планом управљања рибарским
подручјем. Реч је о предавању које ће бити одржано у просторијама овог предузећа са почетком у 10 сати за заинтересоване поклонике рекреативног риболова.
Прошле године у Националном парку Ђердап издали су више од 800, а ове године
преко 700 дозвола за рекреативни риболов.
И.Ћ.

