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Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек за “Тимочке”

РАЗВОЈНЕ ШАНСЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И ТУРИЗМУ
У општини Мајданпек 2016.годину обележиле су припреме за наредну, 2017.г. Нисмо имали већих
инвестиција. Концентрисали смо се на
одржавање комуналне и путне инфраструктуре, трудили се да у водоснабдевању градова и даљинском грејању у
Мајданпеку услуге буду квалитетније и
мислим да смо у томе успели, прокоментарисао је годину која истиче у интервјуу за недељник “Тимочке”, Дејан
Вагнер, први човек општине Мајданпек
наглашавајући да ће већ у наредној години, у коју ова средина улази без кредитних обавеза, бити више значајнијих
инвестиција у области образовања, али
и у здравству, култури и другим областима.
На прве веће инвестиције у
наредној години се неће дуго чекати?
- Како смо на конкурсу Канцеларије за управљања јавним улагањима Владе Републике Србије, кроз
програм “Обнова” добили зелено светло за објекат Техничке школе где је
предрачунска вредност радова 119 милиона динара, тендер је расписан и
очекујемо до краја године завршетак
уговарања послова. Извођење радова
би могло да крене с пролећа и буде завршено пред наредну школску годину.
Осим тога, познати су и резултати конкурса за прекограничну сарадњу са Румунијом. Ту имамо четири пројекта, а
укупна вредност радова је око 2,2 милиона евра. У питању су Дом здравља
са надоградњом, односно санацијом
крова, набавком санитетских возила,
одређене медицинске опреме укупне
вредности око 750 хиљада евра. Други
пројекат је везан за реконструкцију биоскопске дворане која 20-так година није
приведена крају, а где је вредност близу
750 хиљада евра. Предвиђена је комплетна реконструкција зграде, електроенергетске инсталације, климатизација,
набавка аудио визуелне опреме, седишта, па би Мајданпек до краја наредне године требало да добије своју
лепу не само биоскопску, већ и конференцијску и позоришну салу. Пројекат
Месне заједнице Мосна предвиђа реконструкцију Дома културе, са још
неким радовима укључујући и набавку
једног ватрогасног возила што је
мајданпечкој општини преко потребно,
будући да ватрогасно спасилачке екипе
нису адекватно опремљене. Поред
ових је и мањи пројекат од око 150 хиљада евра за опремање фискултурне
сале у Рудној Глави и набавка једног
минибуса са 25 места за потребе општине. Наставили смо инвестиционо
одржавање система даљинског грејања, акценат ставили на поправке подстаница са циљем да се квалитет
грејања унапреди, што већ даје видљиве резултате.
Који су највећи проблеми?
- Први су проблеми инфраструктуре, пре свега комуналне, укључујући и даљинско грејање и путне, које
покушавамо да решимо кроз пројекте и
уз подршку из фондова ЕУ. Свесни смо

да ћемо део морати да решавамо сопственим средствима, па и кредитним
задуживањем, будући да смо претходна успели да у потпуности измиримо. Други део проблема везан је за
правац економског развоја општине где
покушавамо да нађемо моделе даљег
финансирања у области пољопривреде и туризма. Обе области траже
пуно времена и промишљен наступ.
Општина из буџета за подршку пољопривреди опредељује око 15 милиона
динара. Покушаћемо да та средства
увећамо, али и да изнађемо најефикасније мере подршке које би се финансирале или суфинансирале тим средствима. Кроз посебну студију коју припремамо у сарадњи са Пољопривредним факултетом из Београда покушаћемо да у наредној години дођемо до
најефикаснијег решења. Јер, сточарство, вртларство и лековито биље
су области које се сагледавају као посебни потенцијали ове средине. Трећи
велики проблем је социјалне природе.
Имамо високу незапосленост са око
2100 лица на евиденцији НСЗ и то упркос смањењу броја, односно одливу
становништва. Доста становништва је
у категорији социјално угрожених
људи, па ће Општина ове године издвојити око 12 милиона динара директно Центру за социјални рад, а 40
укупно у све видове социјалне подршке. Имајући у виду да се очекује годишњи буџет од око 530 милиона
динара, јасно је да се пуно пара издваја
у ову област кроз помоћ породицама са
троје и више деце, незапосленим
мајкама и породиљама, и друге видове
подршке и да ће вероватно бити потребно да се иста средства или и више
издвоје наредне године.
Шта је још кључно у области запошљавања?
- Остаје питање како привући
инвеститоре. На жалост, лоши прилазни путеви општини и у њој, су проблем и једно од обележја. Али има
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примера да и они који су близу главним
саобраћајницама и ауто путу, имају
исти проблем. Тешко да ће без озбиљније подршке државе моћи да се
нешто конкретније и више уради, односно неке инвестиције реализују.
Спремни смо да земљиште као грађевинско или индустријску зону по најповољнијим условима уступимо озбиљном инвеститору. Велики потенцијал
општине су шуме, односно прерада
дрвета. Општина нема готово никаквих
ингеренција када је реч о газдовању
шумама, јер њима управља држава
или су у приватном власништву. За инвеститоре је важна могућност дугорочног уговарања сировине, и има одређених информација да се на томе
ради. Са наше стране, СО и Општинска управа сигурно ће пружити максималну сарадњу са сваким озбиљним
инвеститором, да се олакша реализација инвестиције и даљи рад.
Читав Мајданпек будно
прати дешавања око даљег рада
РТБ Бор и Рудника бакра Мајданпек.
- Са великим ишчекивањем и
забринутошћу очекујемо расплет ситуације у РТБ-у, јер када је Мајданпек у
питању, РБМ је стуб живота целе општине. Надамо се позитивном исходу,
јер је то највећа гаранција за нормалан
и сигуран живот не само у Бору и
Мајданпеку, већ и читавом округу и околини. За општину Мајданпек, поред запослених у руднику, њихове и егзистенцијалне сигурности њихових породица, то значи и сигуран приход за
буџет по основу пореза на зараде и
других такси које РБМ или РТБ Бор измирују. Надам се да би са успешним
расплетом ситуације у РТБ у били створени услови да крене измиривање надокнаде за коришћење минералне
сировине што би општинама у Бору и
Мајданпеку био значајан извор прихода
који сада изостаје и са којим би многе
проблеме у инфраструктурном делу
могли брже и квалитетније да решимо.

Ми смо као локална самоуправа дали
сагласност на предложени УППР. То је
наш допринос решавању ситуације у
РТБ-у, без обзира што је то за нас као
општину велики новац. Јер, то је реч о
новцу који постоји на папиру, реално га
нема, а пуно би значило да на то може
да рачуна.
Какво је стање буџета?
- Очекујемо да ће буџет бити
око 530 милиона динара. Мањи је од
2015.г. када је био већи од 560 милиона
динара. Изостали су приходи од Рудника, односно РТБ-а везано за еколошку комуналну таксу, надокнаду за
коришћење минералне сировине.
Имали смо 30 - 40 милиона прихода, а
ове године око 10. Следећа година ће
бити неповољна са аспекта прихода
због свих предузетих и најављених
мера на нивоу државе, па ћемо највероватније одређене активности морати
да редукујемо и ускладимо са приходима буџета. Очекујемо за 15-20 милиона динара мање приходе због чега
би нам пуно значило да РТБ Бор профункционише на најбољи начин и тако
нам омогући да део прихода надоместимо.
У којим областима има развојних могућности?
- То су пољопривреда и туризам, мада код пољопривреде озбиљан
проблем представља недостатак радно
способног становништва на селу. Наше
село је у знаку старачких домаћинстава, млади радно способни људи
који би могли да буду покретач тог развоја, изван ове средине. Покушавамо
да у том правцу нешто урадимо,
имамо десетине домаћинстава које се
озбиљније баве производњом, а концепт је да се таква домаћинства подрже и буду пример другима у окружењу
да од пољопривреде може да се егзистира и да се иде у удруживање и формирање удружења пољопривредника.
Ове године је формирано једно, а што
више удружења распоређених на подручју општине могло би да буде окосница развоја.
Општина Мајданпек добре
изгледе има и на плану развоја туризма?
- Туризам захтева и доста времена и улагања. У Србији нема општине која у својим плановима то не
сагледава као потенцијал. Општина
Мајданпек има компаративне предности, ослања се на Дунав на дужини од
55 км, све то је зона Националног парка
Ђердап уз пуно природних лепота, до
разних занимљивих локалитета, свима
познатог Лепенског вира, али и Рајкове
пећине. На њеној промоцији радимо,
предстоји нам рад на уређењу простора испред ње, са изградњом визиторског центра, након чега ће понуда
моћи да се заокружи. Оно на чему ће
доста морати да се ради је сарадња са
суседним општинама, са циљем да се
туристичка понуда уз Дунав, од Великог
Градишта до Неготина на прави начин
представи туристима.
И.Ћ.

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

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Упућен допис Зорану Дробњаку, в.д. директору ЈП Путеви Србије

КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА ЗА БОЉЕ ПУТЕВЕ
раст и балансиран развој региона. Путеви представљају
предуслов за привлачење и
коришћење локалних, међурегионалних, националних и
страних ресурса. Такође се
напомиње и боље међусобно
повезивање два главна регионална туристичка центра Старе планине и Сокобање. Обе
дестинације бележе константан раст броја гостију последњих година. Уз предлог састанка достављен је и списак
деоница путева за које постоје
готови пројекти.
Љ.П.

КЊАЖЕВАЦ - Председници општина Књажевац,
Бољевац и Сокобања, уз координацију са Регионалном агенцијом за развој источне Србије, упутили су в.д.директору
ЈП Путеви Србије Зорану Дробњаку предлог за заказивање састанка посвећеног
унапређењу путне инфраструктуре у источној Србији.
Како се наводи, развој
путне мреже и побољшање
повезаности општина представља један од најважнијих
услова за стабилан економски
Одржана седница Скупштине општине Књажевац

Одржана седница Општинског већа

УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

О ПРОЈЕК ТИМА, ПОЉОПРИВРЕДИ,
ГРА ДЊИ ЕЛЕК ТРАНЕ НА БИО МАСУ…

КЊАЖЕВАЦ - Централна
тема седме седнице Скупштине општине Књажевац био је четврти по
реду ребаланс буџета за 2016. годину. Према речима шефице за
буџет и финансије Анкице Марковић,
до измена у општинској каси дошло
је због промена Закона о буџетском
систему, којима се мења статус јавних предузећа и фондова.
- Јавна предузећа и фондови не могу више бити индиректни
корисници буџета, што је разлог да
имамо оволики број ребаланса, не
само ми, већ и остале локалне самоуправе - рекла је Марковић.
На износ који је ребалансом
предвиђен за бившу Дирекцију за
развој реаговао је шеф одборничке
групе СПС Дарко Живковић.
- Близу 40 милиона је предвиђено ребалансом да се у децембру
исплати дирекцији за обавезе из претходних година. То није мало, то је
шест, седам одсто буџета. Има ли тих
пара и ко ће бити закинут да се то
плати – упитао је Живковић.
Кратко се полемисало и поводом Буџетског фонда за развој пољопривреде. Шеф одборничке групе
''За Књажевац заједно'' Драган Манчић рекао је да нема пуно поверења
у Српску напредну странку, која је у
претходних неколико година драстично смањила субвенције пољопривреди.
- Очекујемо да одржите кон-

тинуитет у раду и развољу пољопривреде, премда сте у претходном периоду радили на изради програма
подршке пољопривреди онолико колико смо ја и људи из моје одборничке групе учествовали у изради
НАСА свемирског програма. Подсетићу вас да смо недавно променили
директора Агенције за развој, са тада
израженим акцентом на развој пољопривреде. Овом одлуком не видим
да се Агенција помиње као консултативно тело – казао је Манчић.
Члан Општинског већа Мирољуб Божиновић поручио је пољопривредницима да ће локална самоуправа и даље подстицати развој аграра.
- Буџетски фонд за развој
пољопривреде нема никакву другу
функцију, осим да програм мера које
општина спроводи већ пет година,
буде настављен. Пољопривредници
не треба да брину. Општина ће их и
даље субвенционисати кроз одговарајуће програме који буду потврђени
од стране Министарства – поручио је
Божиновић.
Одборници су донели одлуку о начину обављања комуналних
делатности, дали сагласност на ценовник услуга и програм Предузећа
за развој, урбанизам и изградњу, а
усвојен је и сет одлука којима се оснивачки акти ''Стандарда'' и Завичајног музеја усаглашавају са законом.
Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Доношење одлуке везано за оснивање јавне установе за спорт и физичку културу, Спортски центар Мајданпек, о чему се у
граду под Старицом последњих месеци доста говори, на овонедељном
заседању Општинског већа у Мајданпеку одложено је за наредну седницу
због још непотпуне документације о имовинско правним односима. Чланови већа донели су, међутим, низ других закључака и предлога о питањима о којима коначну одлуку доноси општински парламент, као и одлука
из свог делокруга рада.
Чланови Општинског већа дали су сагласност на статуте јавних
предузећа чији је оснивач општина, а донета је и одлука да се по конкурсу
који је расписан почетком недеље и траје до 19.децембра одобри 20 ученичких и студентских стипендија у овој школској години. Овом приликом,
прихваћена је информација о досадашњим активностима општине Мајданпек о учешћу у ИПА II програмима прекограничне сарадње са Румунијом и
Бугарском у оквиру циклуса 2014.-2020., а утврђен и предлог доделе средстава по конкурсу проистеклом из Програма мера подршке спровођењу пољопривредне политике и руралног развоја општине Мајданпек за ову
годину тако што је позитивно решено 70 од 71 захтева и одобрено 2,8 милиона динара. То је знатно више него претходне године када је ту могућност
искористило само 12 пољопривредних газдинстава и остварило помоћ од
400 хиљада динара. Посебну пажњу изазвала је и информација да је компанија “Achterm Group” из Прага послала писмо о намерама везано за изградњу електране на био масу, снаге пет мегавата и 15/18 МW топлотне
енергије из које би наредних година могло да се обезбеђује даљинско
грејање за Мајданпек, при чему би чак 60 одсто више енергије могло да се
добије по цени која би за 250 хиљада евра била мања. О партнерству са
овом фирмом ће се тек говорити, а усвојена је и одлука о објављивању
јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини.
Сагласност је дата и Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве
за више планских докумената за ову и наредну годину, а усвојен је и закључак који ће убрзати реализацију одлука везано за проширење гробља
у Доњем Милановцу, што је већ годинама један од озбиљнијих проблема
те средине.
И.Ћ.
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Након великог солистичког концерта у Београду Јелена Томашевић наступила и у родном Неготину

О Д У Ш Е В И Л А
НЕГОТИН - Након свог
првог великог солистичког концерта у Сава центру, сцени на
којој су јој се, по сопственом
признању, догодили најлепши
моменти у каријери: победа у
„3К-дуру“ 2002, па Беовизија,
па победа са песмом “Оро”,
Јелена Томашевић обрела се
и у Неготину. Ова врсна поп
певачица, снажног вокалног
умећа, у препуној сали Дома
културе “Стеван Мокрањац”, у
коју је организатор, због великог интересовања, морао да
дода и помоћна седишта, Неготинцима се представила
својим најлепшим песмама са
своја два албума “Панта реи” и
“Име моје”.
- Иако сам ја само рођена у Неготину и као беба
враћена у Крагујевац негде
сам заиста емотивно везана за
овај град. Ту сам проводила
многе своје зимске и летње
распусте код свог стрица који
се ту оженио Неготинком и долазили смо стално, ми у Неготин, они код нас у Крагујевац.
Ево баш после пуно година поново сам у овом граду. Ово је
мој први солистички концерт у
Неготину и ова ноћ је заиста

посебна – каже Јелена Томашевић.
Концерт у Неготину окупио је напросто праве музичке
виртуозе источне Србије јер су
врсне Јеленине интерпретације више него одлично пратиле колеге из Зајечара, Бора
и Земуна, али је најлепши
српски вокал пожелела да још
једном дође у град у којем се
родила, са новосадским Биг
Бендом.
- Да немам своју пуб-

Н Е Г О Т И Н Ц Е

лику, и да немам ту повратну
реакцију од њих и толику
љубав, да ме слушају и да
желе да ме виде и чују, ја се не
бих ни родила овај посао. Публика препознаје све што ми
радимо и уколико смо искрени
и радимо то из срца и душе некако то мора да доспе до публике. Овај наш посао је
уметност, нема ту пуно калкулација, нема пуно компромиса,
то мора да се ради зато што се

рањчевим данима”, до Беовизије и Евровизије.
- Радим албум са изворним песмама, обраде које
певам још од малена и то ће
бити и прави поклон публици
која ме верно прати – истакла
је ова врсна вокална солисткиња на концерту у Неготину,
који је, како каже, био заказан
пре њених великих солистичких концерата у Београду.
И на концерту у Него-

воли, у супротном нема успеха. Тако да је публика
главни „кривац“ за све моје
емоције и у песмама, и у спотовима и на концертима. Они
су они за које ја радим – каже
миљеница фортуне, која и
даље на сцени сваким наступом Томашевићева и даље
представља српску културу у
најбољем светлу. А да се издваја од других показује и
њена каријера од победе на
чувеном 3К-дуру, преко обраде
народне “Где си биле јаре
моје” са Бибером, наступа у
Абрашевићу, сарадње са
Бором Дугићем, у чијој је “Симфонији духа и даха” пре шест
година учествовала на “Мок-

тину, као и на овогодишњим у
Сава центру, најбројнији су
били најмлађи који су од прве
до последње нумере, читавих
сат и по, радо певали са овом
миљеницом фортуне. Дупке
пун неготински Дом културе,
публика којој су бридели дланови, а многи су остали и без
карата које су биле распродате
данима пред концерт, само су
доказ да добра и квалитетна
музика, какву негује ова млада
дама, има пролаз до свачијег
срца.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на
путу транспарентног, економског, инфраструктурног и
стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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Локална самоуправа инвеститорима нуди повољне услове

Г Р Ц И Г РА Д Е Х Л А Д Њ А Ч У
КЛАДОВО - Председник
општине Кладово Радисав Чучулановић са сарадницима, разговарао је са грчко-румунском
привредном делегацијом на
тему инвестиционих улагања заинтересованих компанија у нове привредне субјекте у општини Кладово. Услови постоје,
добра воља је присутна, локална самоуправа нуди повољне услове и то су предуслови за отварање погона у
индустријској зони Давидовац,
став је привредника из Грчке и
Румуније.
-Веома ми је драго што
сам у Србији земљи са којом
Грчка има одличну сарадњу.То
је разлог што сам у Кладову,
граду који амбициозно нуди одличне услове за инвестирање.
Моја је обавеза да информације
пренесем потенцијалим инвеститорима и објасним им све погодности које се нуде за
отварање привредних субјеката
што је предуслов за почетак бизниса-казао је Курњакос Панајотис, привредник из Солуна.
Осим грчких за инвести-

циона улагања су заинтересовани и румунских привредници
који успешно сарађују са колегама из Европске уније.
- Покушаћемо да сарадњу коју Турну Северин има
са градом Фестина центром
бизниса који је у непосредној
близини Атине искористимо као
могућност за привредну сарадњу са општином Кладово.
Реч је о граду који је проглашен
за европски центар културе од

2020-2024 године, са развијеном
привредом. Турну Северин и
Фестина су братимљени градови и то нам је омогућило
бројне бенефите, од културних
до привредних. Наша је намера
да се економска сарадња успостави с обе стране Дунава- обећао је Ливију Николиче, члан
Привредне коморе Румуније.
Привлачење инвеститора је приоритет локалне самоуправе, али тај процес се не

одвија лако и брзо и потребно је
много знања и аргумената да
неко дође да инвестира у општину Кладово, истиче председник општине Кладово Радисав
Чучулановић.
- Свесни смо тога да је
наша општина подручје где потенцијални инвеститори тешко
долазе јер смо дислоцирани од
најфреквентнијих саобраћајница. Зато нудимо најбоље услове
за отварање привредних погона.
На састанку са привредницима
из Грчке и Румуније дефинисали
смо конкретне предлоге у том
правцу.Бизнисмен из Грчке је
обећао да ће у Кладову саградити хладњачу за извоз вођа на
руско тржиште.То је за Кладовљане вест дана- казао је први
човек те подунавске општине.
Разговор привредника
протекао је у радној и конструктивној атмосфери. Начињени су
први кораци и дефинисани су
правци наредних активности.
Следећи скуп на задату тему заказан је за 5. децембар у амбасади Грчке у Београду.
М.Р.

Рок за подношење документације истиче 7. децембра

Обележен Дан Копнене војске и пешадије

ПОМОЋ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ЗБОР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

КЛАДОВО - Организација за пољопривреду и храну Уједињених нација
, уз финансијску подршку ЕУ за шест месеци је продужила реализацију Програма
помоћи малим пољопривредним газдинствима у општини Кладово која су претрпела штету од елементарних непогода. Предвиђено је да власници добију вештачко ђубриво и семе кукуруза, детелине и луцерке за пролећну сетву, сточну
храну, пластенике, кошнице, наглашено је на састанку са Славишом Туфајевићем, председником СО Кладово.
- Право на продужену помоћ имају власници поседа који нису досада
били корисници програма или су закаснили да се пријаве на прошлогодишњи
позив. Свако газдинство, ако буде било изабрано за доделу помоћи има право
само на један од понуђених пакета уколико испуњава дефинисане услове -истиче
Александар Ментов, менаџер програма.
Рок за подношење документације истиче 7. децембра и неће бити продужен, казао је Ментов. Финални избор корисника и врста помоћи биће утврђени
од стране комисије према критеријумима програма.
- Свака помоћ оштећеним домаћинствима је драгоцена. Наш је циљ да
помоћ буде равномерно распоређена и зато смо захвални Организацији за пољопривреду и храну Уједињених нација, која је препознала тежак положај пољопривредника који су претрпели штету од елементарних непогода- казао је
Славиша Туфајевић, председник СО Кладово.
До сада је помоћ у општини Кладово добило 370 пољопривредних газдинстава. Њима су донирани семенски материјал,пластеници, пумпе за наводњавање, кошнице, грла стоке и сточна храна, пољопривредна механизација ,а за
ту намену Европска унија определила је више од 10.992.000 динара.

КЊАЖЕВАЦ - Поводом Дана Копнене војске и Дана пешадије
у Књажевцу је војска Србије приредила тактичко – технички збор.
На платоу испред Дома културе Књажевчани су могли да виде
део наоружања и опреме које користе припадници Војске Србије приликом извршавања својих задатака, али и приказ дела оперативних
способности војника и старешина. Приказани су вишецевни бацач
ракета М-77 Огањ, против-авионски топ Бофорс Л/70, војна возила
Хамер, Борбено оклопно возило М-86, беспилотна летелица “Орбитер”, велики број комада различитог пешадијског и артиљеријског
оружја које користе припадници регуларних и специјалних јединица,
као и модел српског војника за 21. век. Овом приликом у Књажевцу је
боравио и командант Копнене војске генерал – потпуковник Милосав
Симовић.
Приказ наоружања, технике и способности Српске војске у
Књажевцу само је наставак добре сарадње између локалне самоуправе и Војске Србије.
Књажевчани свих генерација показали су велико интересовање за војно наоружање и опрему, док су припадници војске
стрпљиво и сваком појединачно објашњавали све што их је интересовало.
Љ.П.
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У градском парку

Програм помоћи Европске уније поплављеним подручјима у Србији

НОВА ПЕШАЧКА СТАЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАЛА
ПОЉОПРИВРЕДНА ДОМАЋИНСТВА
КОЈА НИСУ ДО САДА ДОБИЛА ПОМОЋ ЕУ
НЕГОТИН - Европска унија, кроз Програм помоћи подручјима погођеним поплавама и непогодама 2014. године, помаже опоравак малих пољопривредних домаћинстава, кроз пројекат који спроводи Организација за храну
и пољопривреду Уједињених нација - ФАО.
Помоћ Европске уније је, кроз овај програм, до сада добило више од
34,000 пољопривредних домаћинстава у Србији, која су претрпела штету у
поплавама и непогодама 2014. године.
Представници пољопривредних домаћинстава оштећених у тим поплавама који се до сада нису пријављивали за ову помоћ, а пријавили
су штету комисији у 2014.год. имају још једну шансу да се пријаве да би постали потенцијални корисници. Потребно је да попуне пријавни формулар
који могу преузети и попуњен предају председнику месне заједнице у свом
месту или у канцеларију бр.73 општинске управе општине Неготин.

КЛАДОВО - Грађевинска оператива АД "Ђердап - услуге" реновира пешачку стазу око великог "Језера" у градском парку у Кладову. Део старе испуцале
бетонске стазе замениће нова дужине 890 и ширине три метра , дебљине 12 центиметара, армирана жичаном мрежом. Инвеститор радова вредних 10 милиона
динара је је огранак ЕПС-а хидроелектрана Ђердап 1.
- То је део обавеза које смо преузели према локалној заједници. Стаза
има вишеструку намену за мештане Кладова али и њихове госте који део времена
проводе у парку "Језеро" и заслужују адекватне услове који ће им помоћи да им
одмор прија- казао је Радмило Николић, директор производње у дунавској фабрици струје.
Санирањем пешачке стазе решава се дугогодишњи проблем у зони градског парка, мада рекреативцима повремено невоље задају и чести кварови расвете, због којих је шеталиште углавном у мраку.
- Грађанима дугујемо извињење због шетње у мраку, али и тај проблем
је решив. Старе кандалабере на простору око рекреационог језера замениће лед
расвета. До пролећа комплетан амбијент добиће квалитетније садржаје. Захваљујемо се пословодству Ђердапа на разумевању и успешној пословној сарадњипоручио је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.
Реконструкција пешачке стазе омогућиће безбедније кретање рекреативцима, али и ђацима средњих школа и становницима кладовског насеља
"Пемци" који шеталиште дуго 1080 метара редовно користе као комуникацију до
центра града и својих домова.
М.Р.
Гужве у испостави РФЗО

ОПЕТ РЕДОВИ И ЧЕКАЊЕ

Подношење пријава је почело 28. новембра и завршава се 7. децембра 2016.
За додатне информације обратите се Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој, општинске управе општине Неготин. ( бр. Телефона 019/544-000 лок.128 и лок.158 ).
Пројекат помоћи пољопривредницима финансира Европска унија, а
спроводи Организација за пољопривреду и храну Уједињених нација ФАО.
Ветеринари апелују на грађанство

ТРИХИНЕЛОЗА У КЛАДОВУ
КЛАДОВО - У сезони свињокоља кладовски ветеринари апелују на грађане да свињско месо након клања, а пре употребе, донесу на анализу на присуство ларви трихинеле спиралис због сигурности и безбедности оних који га
конзумирају. Доктор ветерине Миодраг Младеновић из ветеринарске амбуланте
“Ортаци ” истиче да је контрола меса на трихиноскопу веома важна с обзиром да
кладовски крај спада у ризична подручја.
- Број заражених свиња и оболелих људи од трихинелозе у Србији је у
порасту. Реч је о болести којом се углавном инфицирају сви они који конзумирају
заражено месо. У последњих 15 дана открили смо два узорка меса зараженог
трихинелом спиралис. Узорци су узети са свиња које су заклане у Кладову и Корбову. Подсећамо власнике да је контрола меса обавезна, преглед кратко траје,
узорак се узима са дијафрагме- нагласио је др Младеновић.
Проблем трихинела одавно мучи Кладовљане, с обзиром да се прошле
године од једне свиње заразило двадестак чланова једне породице у којој је за
осамдесетогодишњу баку болест била кобна. Зато је веома важна контрола
узорка јер је превентива најбољи лек од заразне болести.
М.Р.

МАЈДАНПЕК - У мајданпечкој испостави Филијале Републичког фонда
за здравствено осигурање гужве већ одавно нису реткост ни у редовним приликама, а у последњих скоро месец дана кулминирају. Како је једина запослена
радница ове испоставе привремено спречена за рад, грађани Мајданпека нису у
прилици да сваког дана ту заврше неопходне послове, јер, шалтер у овом граду
ради само понедељком и сваке друге среде, када уједно заседа и лекарска комисија.
Рад комисије има приоритет, па се тако многи корисници који покушавају
да овере старе здравствене књижице и предају захтев за нове, електронске, за
шта рок истиче 31.децембра, и током тих дана враћају необављена посла. Решавање овог проблема ангажовањем радника из Бора једном, односно два пута недељно и радника испоставе у Доњем Милановцу, где осигураници одређене
послове могу завршити уторком, четвртком и петком, није ефикасно. Јер, корисници услуга сате проводе у редовима и чекању, због чега су врло незадовољни
посебно они чије је здравље нарушено.
И.Ћ.
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Представљена књига у неготинској Народној библиотеци
„Доситеј Новаковић“

ПИСМА КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

НЕГОТИН - Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ у Неготину, која
ове године обележава 170. годишњицу постојања, представила је Неготинцима
књигу „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“, аутора др Татјане Брзуловић Станисављевић. Ово издање, које је лане публиковала Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“ у Београду, по први пут доноси један другачији
поглед на владара који је мењао живот Србије.
-Породична преписка Обреновића обухвата пре свега писма кнеза Милоша ћерки и сину, кнезу Михаилу и кнегињи Петрији, удатој Бајић и представља
кнеза у једном потпуно новом светлу, као благонаклоног, брижног и нежног оца –
каже Милорад Грбовић, в.д.директора Народне библиотеке “Доситеј Новаковић”.
Ова писма тек су део збирке документације која се чува у једној је од највреднијих
и најбогатијих приватних архивских збирки код нас, у легату Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду. У писмима кнез Милош
Обреновић саветује сина да живи уредно и не расипа новац, а ћерки даје савете
око васпитања деце.
-У архивској збирци Јоце Вујића чувају се и писма осталих чланова породице Обреновић упућена кнезу Милошу. Сачувана су четири писма Анке Ј. Обреновић, једно писмо најмлађег кнежевог брата Јеврема, два писма кнежевог
брата Јована и три писма кнегиње Јулије, жене Михаила Обреновића – подсетила
је ауторка књиге др Татјана Брзуловић Станисављевић.
Књига “Породична преписка кнеза Милоша Обреновића”, о којој је поред
ауторке говорио и неготински историчар Никола Плавшић, штампана је под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, а у оквиру пројекта „Дигитализација и презентација културног и научног наслеђа
Архивске збирке Јоце Вујића и објављивање породичне преписке кнеза Милоша
Обреновића.”
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Установа ,,Центар за културу општине Бор“

П Р О Г Р А М И:
Током децембра:
05. 12. 2016. године – Дечија представа ,,Успавана лепотица“ Музичка школа – Драмски студио Центра за културу- Реприза
06. 12. 2016. године – Представа ,,Алтернатива''- Мјузикл- представа зајечарских средњошколаца – Музичка школа
08. 12. 2016. године – Позоришна представа ,,Крчмарица Мирандолина“ - Музичка школа – Позориште Бошко Буха
10. 12. 2016. године – Целовечерњи концерт КУД ,,Бор“ - ,,Концерт
пријатељства''- са гостима
23. 12. 2016. године – Новогодишњи концерт соло певача средње
музичке школе ,,Стеван Мокрањац'' Београд, класа Валентине
Ташкове - Музичка школа
24. 12. 2016. године – Меморијал ,,Слободан Божиновић“
26. 12. 2016. године –,,Улица дечијег осмеха'' преподневни програм- додела награда у 13 сати.
27. 12. 2016. године – Дечија представа ,,Изгубљени Деда Мраз''
– Музичка школа – Драмски студио Центра за културу – Премијера
НАПОМЕНА: Сви програми су подложни променама.
За додатне информације пратите нашу Фејсбук страну и сајт:
http://centarzakulturubor.org.rs/ Контакт телефон: 030/ 424- 546
ДОБРО ДОШЛИ

Фото-наградни конкурс на тему „Књига ти и лето“

НАГРАЂЕНЕ НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ
КЛАДОВО - На четвртом фото-наградном конкурсу на тему „Књига
ти и лето“, прва награда је припала Драгани Букатаревић-Јовановић (фото
апарат "Cannon”), друга Александри Кленцовљевић (флеш), а трећа Катарини Томић (флеш), саопштено је на сајту Библиотеке “Центар за културу”
Кладово.
На фото конкурсу који је расписала Библиотека „Центар за културу“
Кладово, награду за највише лајкова (743) на фејсу (у групи која је пратила
пријављивање и објављивање свих пристиглих фотографија) добио је Обрад
Миљанић из Новог Сипа и њему је припао пакет са слаткишима из "Текијанка"
д.о.о. из Кладова.
Награда за прву пристиглу фотографију припала је Љиљани Јанковић (књига), а пакет са слаткишима из "Текијанке" добили су и: Драгана Петрић, Ивана Торлаковић и Ђорђе Јовић, који су награђени за најмлађе актере
на фотографијама.

Надица Стошић добила је књигу за најефектнију фотографију у каталогу, док је специјалну награду добио Славиша Дајић из Кладова, који је
награђен вечером за актере са фотографије у пицерији Elite.
На конкурс је пристигло 80 фотографија од 38 аутора из девет места
и четири државе и сви учесници конкурса добили су на поклон каталог са
фотографијама учесника од 2013 до 2016. године који носи назив "Фотографијом кроз чаробни свет књига" чији је аутор Жаклина Николић, саопштила
је Библиотека .
Штампање каталога је финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије, а како је саопштено пријатељ награде свих година
одржавања конкурса је компанија “Текијанка”.
Д.К.
У Градској галерији нова изложба

УМЕТНИЧКИ РАДОВИ МЛАДИХ
УМЕТНИКА ИЗ МЕКСИКА
МАЈДАНПЕК -У Градској галерији у Мајданпеку отворена je нова изложба. Реч је о пројекту Александра Митровића, дипломираног вајара из Мајданпека, који је у сарадњи са Урошем Ушћебрком, магистром вајарства и
професором на Универзитету у Веракрузу у Мексику, захваљујући којем су приказани Уметнички радови младих уметника из Мексика. У питању су скулптуре
малог формата које у односу на већ виђено и формом и садржајем представљају
нешто ново и другачије.
Осим тога, и аутор пројеката представио је пар својих радова и посетиоце на отварању упознао са разликом у приступу који се негује у високим школама наше и те далеке земље. Сарадња се, међутим, унапређује и развија
показујући да је уметност област живота која не зна за границе, а квалитет језик
који се савршено разуме и добро препознаје у свим деловима света, иначе, до
сарадње самих аутора ове изложбе. Јер, када је Alma Lucero Vargas Corana, студенткиња из Мексика освојила прву награду за скулптуру на Међународној изложби „Уметност у минијатури“ у Мајданпеку, њен професор Урош Ушћебрка је
са лауреаткињом и директорком Државног универзитета источног дела Мексика,
у држави Веракруз, боравио у Мајданпеку.
Мајданпечка публика ће моћи да изложене радове погледа до 8.децембра, а до краја године у Градској галерији биће приређена још једна изложба.
И.Ћ.
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Забелели се паркови и улице

ПАО ПРВИ СНЕГ У БОРУ И КЊАЖЕВЦУ
БОР, КЊАЖЕВАЦ Први снег ове зиме пао је у уторак у Бору и забелео улице и
паркове. Према подацима Хидрометаролошког завода тог
дана је на југозападу, југу и истоку Србије било облачно
време, повремено са слабим
снегом.
Екипа борског ЈКП „3.октобар“ билa je активнa на терену и према речима директора
тог предузећа Далибора Орсовановића није било застоја у саобраћају.
- На залихама имамо
око 400 тона соли, што је довољно за просечну зимску сезону. Потпуно смо опремљени
за зимске услове рада. Имамо
шест возила за чишћење пу-

тева према селима, пет за град,
и шест радних машина и сва возила су у исправном стању –
казао је Орсовановић.
У уторак је у Бору забележена температута од минус 4
степена. Метеролози су за тај
дан најављивали у Војводини,
Тимочкој крајини и на планинама умерен и јак северозападни ветар.
Снег је у уторак падао и
у Књажевцу, али и тамо није
било застоја на путевима. Како
је саопштило Јавно предузеће
за развој, урбанизам и изградњу све саобраћајнице су
биле проходне, као и да је обезбеђена довољна количина ризле и соли и да је сва механизација спремна.
Д.К.

Финале Манифестације дечјег стваралаштва ''Чаробне полице Биби Сликовчице''

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ
МЛАДИМ УМЕТНИЦИМА
КЊАЖЕВАЦ - Премијером представе ''Шумска бајка'' и
уручењем награда најбољим младим сликарима, писцима и глумцима, те признања пријатељима
деце, Народна библиотека ''Његош'' привела је крају Минифестацију дечјег стваралаштва ''Чаробне полице Биби Сликовчице''.
Велико финале ''Чаробне
полице Биби Сликовчице'' (име је
добила по маскоти Дечјег одељења Библиотеке), догодило се
пред више од пет стотина раздраганих девојчица и дечака, мама,
тата, бака и дека, наставника из
свих књажевачких школа. На позорници више од стотину талентованих песника, глумаца, сликара. И наравно, награде за
најуспешније. Дружећи се са писцима Игором Коларевим и Бранком Стевановићем малишани су
у књижевном атељеу написали
своје прве песме и кратке приче.
- Деца су схватила да је у основи
стваралаштва игра. Говорили смо
им да не престану да се играју, да
се не такмиче између себе, већ
са самим собом и да, из дана у
дан, из године у годину, направе
све бољу причу, или песму - каже
писац за децу Бранко Стевановић.
У драмској радионици настала је ''Шумска бајка'', коју је, по
истоименој причи Бране Цветковића, специјално за Бибину позоришну дружину написао и режирао Владимир Андрић.
- Мислим да је првенствено важно да су деца освојила
неке нове врхове, да су се добро
забавили, да се нису осећали
''дрилованим'', него да су про-

никли у тајне глуме – рекао је Андрић.
Сонгове за ''Шумску бајку'', које не можете да не запамтите, написао је Владислав Допуђа.
- Сценарио је прелеп, али
истовремено и захтеван. Морао
сам да водим рачуна да то треба
да изводе деца, која истовремено
и глуме и играју. Задовољан сам
како је то испало-нагласио је Допуђа.
Сценографијом представе и радом са малим маштовитим ликовним ствараоцима, бавио се сликар Раде Ристић. Он је
нагласио да су наставници у школама одабрали децу која се сналазе у једном оваквом послу.
- Било је 14 деце и задатак је био илустрација. Радили
смо цртеже, а показао сам им и
још неке технике. Цео пројекат је
реализован на опште задовољство и нас и организатора- наглашава Ристић.

А да све остане забележено у Бибином дневнику и да се заувек
памти, постарале су се девојке из
новинарске радионице.
- Била сам један од чланова Бибине редакције. Научили
смо доста тога о новинарству, помагали у припреми књиге. Поносна сам на све што смо урадили - каже Анђелија Аранђеловић.
И наравно, на енергију која
је долазила са позорнице нико није
остао равнодушан, па ни председник општине Милан Ђокић.
- Нема веће среће за неки
град, или општину, када види и
када зна да његова будућност
остаје у рукама овако лепе, паметне и талентоване деце-поручио је Ђокић.
Читаву деценију Народна
библиотека ''Његош'' подстиче
децу на читање, стварање, учи их
доброти и лепоти. Ова манифетсација својеврсна је круна едукативних и забавних програма, а

чини се и много више од тога.
-Манифестација је круна
нашег рада са децом и млaдима.
По овоме се види колико они
имају поверења у Библиотеку и
колико воле да сарађују са нама.
Одазивају се на све наше позиве
да учествују у нашим активностима и све то захваљујући феноменалној сарадњи са свих пет
књажевачких школа. У овом
нашем пројекту учествује 100
деце и младих, а њен смисао је
укључивање деце у културни
живот локалне заједнице -каже
Владана Стојадиновић, директорка Библиотеке.
Писац и редитељ Владимир Андрић истакао је да је читав
овај посао племенит.
-Треба захвалити људима
који су поштоваоци деце и који
разумеју те ствари и одвојили су
средства да се то одигра, што
није честа појава у последње
време у Србији - мишљења је
Андрић.
-Изгледа да смо у Књажевцу овом манифестацијом направили
расадник
младих
талената, а хвала и Министарству саобраћаја, које нам је
изашло у сусрет. Ако нисте приметили, аутомобили у Књажевцу
носе регистрацију ''КЖ''...културни живиот, културни живот,
културни живот.... - нашалио се
Бранко Стевановић.
Манифестација
дечјег
стваралаштва ''Чаробне полице
Биби Сликовчице'' одржана је под
покровитељством Министарства
културе и информисања Републике Србије и општине Књажевац.
Љ.П.

