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Небојша Марјановић, председник општине Бољевац за “Тимочке“

БУДУЋНОСТ ЈЕ У ДОБРИМ РЕГИОНАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА
Књажевац, Сокобања и Бољевац су потписали протокол о сарадњи када је реч о уређењу путне
инфраструктуре, и очекујемо да ће тај
пројекат почети са реализацијом наредне године. Непрестано радимо на
унапређењу пољопривредне производње, као и на развоју туризма. Наредна година биће изазовна и тешка,
али нећемо одустати од програма који
доприносе бољем животу Бољевчана,
казао је у интервјуу за недељник „Тимочке“ Небојша Марјановић, председник општине Бољевац.
Како оцењујете годину која
је на измаку?
- Ову годину Бољевац ће памтити као јако успешну. Можда највише
због награде вредне 330 хиљаде евра,
коју смо добили за освојено прво место
у наплати пореза на имовину у оквиру
пројекта који су финансирале швајцарска Агенција за развој и немачки ГИЗ.
Новац смо уложили за модернизацију
грејања у две наше школе и спортске
хале. Део пара је утрошен и за изградњу водовода у Боговини. Успешно
смо реализовали и кредит КфW немачке развојне банке, за пројекат који
има за циљ унапређење квалитета животне средине. Радили смо на изградњи фабрике за пречишћавање
отпадних вода и уређујемо канализациону мрежу. Ради се о 37 милиона динара са грејс периодом од две године
и повољном каматном стопом од пет
одсто. Реч је о веома важном програму,
јер по завршетку реализације, обезбеђујемо 20 одсто бесповратног новца.
Изградња регионалног водосистема (РВС) „Боговина“ један је
од важнијих пројеката за источну
Србију. Има ли у том погледу конкретних решења?
-У неколико наврата смо
имали састанке у Бору са циљем да
дефинишемо однос оснивача у вези
РВС Боговина. Овој пројекат је један
од најважнијих јер решава проблем
водоснабдевања у Бору, Зајечару,
Књажевцу, Бољевцу и Неготину у наредних 100 година. Предвиђа и регулацију поплавног таласа, изградњу мини
хидроцентрале капацитета 3,5 мегавата, ствара услове за наводњавање
обрадивих површина. Предвиђено је и
акумулационо језеро и изградња фабрике воде. Сматрам да није добро да
одустанемо од овог програма, који је
предвиђен свим планским актима републике Србије. Мишљења смо да је
он можда преамбициозно конципиран.
Ми остајемо у овој причи, и уколико
Бор одустане од „Боговине“, преузећемо затечену инфраструктуру на
простору наше општине, наћи ћемо
модел финансирања да то одржавамо
а ако Бору буде потребна вода са тог
изворишта, биће испоручена и наплаћена.
Колико је важна регионална
сарадња?
- Веома је важна и највише
новца из европских фондова иде
управо на регионалне пројекте. То још
увек у потпуности не разумемо и сви

су заокупљени локалним дешавањима. Ниједан регионални пројекат не
може да буде подједнако важан за
сваку општину али то не сме да буде
разлог да не усагласимо циљеве. Препознали смо регионалну депонију као
важан пројекат али и то иде споро, јер
свака од општина првенствено тражи
највећу локалну корист. Има и успешних примера. Књажевац, Сокобања и
Бољевац су потписали протокол о сарадњи када је реч о уређењу путне инфраструктуре. То је предато ЈП Путеви
Србије. Истакнути су приоритети за
сваку општину, а Бољевцу је у овом
случају примарна изградња укрштаја
пута Параћин - Зајечар. Урађена је
пројектна документација, решили смо
имовинско правне односе, откупили
земљу од власника на том потезу, и тај
пројекат је један од приоритета наредне године. Важно је да схватимо да
су регионални пројекти будућност и
уколико удруженим снагама наступамо
за аплицирање код европских фондова, многе проблеме ћемо решити.
Шта су још приоритети за
2017 годину ?
- Пре свега нам је важна институционална стабилност. Општински
буџет ће наредне године бити мањи за
70 милиона динара и износиће око 450
милиона динара. Настојаћемо да
обезбедимо стабилно функционисање
директних и индиректних корисника а
остатак новца утрошићемо на санирање локалних путева, обнови водоводне и канализационе мреже. Спроводимо и два важна пројекта из програма прекограничне сарадње, вредних око 500 хиљада евра. Један од
пројеката радимо са општином Ћупреве из Бугарске на реконструкцији
културно образовног центра, а други се
односи на област превенције пожара,
где радимо институционално унапређење превенције и едукацију, са бугарском општином Кула. Ту планирамо и
израду ГИС система и набавку доброг
ватрогасног возила.
Код Бољевца је била у
плану изградња Ветропарка за производњу електричне енергије. Докле се стигло са тим пројектом?
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- Први ветропарк на Честобродици је требао да се гради почетком
ове године, међутим ти радови још
нису почели. Инетресовање постоји и
не одустаје се од те намере. Према
мојим сазнањима, уместо Италијана,
сада Руси желе да граде Ветропарк.
Озбиљне су намере, тако да је питање
времена када ће почети његова изградња.
Како функционише привредни сектор?
- На том пољу не можемо да
се пожалимо. Једна од компанија која
одлично ради је ФПМ Агромеханика.
Представници те фирме сада размишљају и о склапању уговора са немачком компанијом да део свог производног програма пренамене производњи ауто делова, што би сигурно
допринело отварању око 100 нових
радних места. ФПМ Агромеханика је
иначе један од највећих произвођача
пољопривредних машина у југоисточној Европи и тренутно упошљавају око
260 људи. Са њима желимо да покренемо и дуално образовање уз подршку
Министарства образовања, које младим Бољевчанима обезбеђује школовање и посао у тој фирми по завршетку
образовања. Наши суграђани раде и у
руднику Боговина, добро функционише и фабрика за производњу пелета
„Биоенерџи поинт“, приватна трговина
и угоститељство.
На Ртњу је почела изградња комплекса најмодернијих хотела.
-Тако је. Инвестиција је вредна три милиона евра, и очекујемо да
до краја 2017 буду завршени радови.
Реч је о модерном угоститељско туристичком комплексу а размишља се и о
даљем унапређењу околног простора
и изградњи нових садржаја, што ће
свакако допринети туристичком развоју на овим просторима.
Шта је још важно у погледу
развоја туризма?
- Када говоримо о туризму,
управо је планина Ртањ развојна
шанса општине Бољевац. Тренутно
смо у фази доказивања шта на том
простору може да буде предмет рести-

туције и чини ми се да ћемо наредну
годину „потрошити“ на решавању тог
проблема. Сагледаћемо могућности за
изградњу ски и стазе за пешаке, бициклистичке стазе, гондоле. Желимо
да на Ртњу решимо проблем јавне
расвете, да ова планина задржи своју
мистичност и особеност, по којој је,
поред перфектно здравог ваздуха и
климе, позната. Има наговештаја и о
изградњи Института за космолошка
истраживања Никола Тесла на Ртњу.
Да ли радите на унапређењу пољопривредне производње?
- Наравно, јер од укупног
броја становништва 2/3 људи живи на
селу. Будућност овог краја је у унапређењу пољопривредне производње,
зато и највећа средства из буџета трошимо у корист села. Желимо да мештани имају квалитетно водоснабдевање, добре путеве, домове култура,
јавну расвету, добре атарске путеве,
све што сматрају да је важно. Пољопривредницима су најбитнији атарски
путеви и поред тога што према смерницама Министарства пољопривреде
те радове не можемо уврстити у буџетски фонд за пољопривреду, ми смо
пронашли други начин за финансирање тих радова, тако да смо у том погледу уложили и до 30 милиона
динара. Наредне године ће у фонду за
пољопривреду бити издвојено 10 милиона динара, иако ће нам буџет бити
мањи него ранијих година.
Шта недостаје Бољевцу?
- Бољевац је једна од најшумскијих општина и оно што недостаје је
фабрика намештаја. Добили смо
писмо о намерама од румунске фирме
која је затражила подршку да преко
Владе Србије и ЈП Србија шума добије
прилику да обезбеди сировину. Они су
заинтересовани да сопственим средствима финансирају локацију и изградњу такве фабрике, међутим није
било довољно инетересовања код
Србија шума. Највероватније ћемо се
обратити премијеру Александру Вућићу, јер Бољевцу недостаје таква
фабрика која би сигурно упослила 250
до 300 људи. На пролеће се отвара и
фабрика за производњу индустријског
експлозива, где очекујемо да ће посао
у првој фази пронаћи око 30 Бољевчана.
Колико је за све програме о
којима смо говорили важна подршка државе?
- Подршка министарства и
државних органа је доста важна, али
на првом месту су добри програми и
идеје. Уколико то имате и благовремено их пласирате увек ћете наићи на
подршку Владе Србије. Људи на локалу су пресудни за стање у својим општинама, помоћ централних власти
мора да се заслужи, она не може да се
деси само ако сте припадник владајуће
гарнитуре. Иако ће наредна година
бити тешка, ми сигурно нећемо одустати од програма који доприносе
бољем животу Бољевчана.
Д.К.

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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Јавна расправа о буџету општине Књажевац

РА Ц И О Н А Л Н О Т Р О Ш Е Њ Е Б У Џ Е ТА
КЊАЖЕВАЦ - Општина
Књажевац организовала је јавну
расправу о буџету за 2017. годину.
Буџет је пројектован на 887. 818.
936 динара. О томе како ће се трошити новац из општинске касе, детаљно је говорио председник општине Милан Ђокић. Буџет ће се, у
складу са законом, реализовати
кроз 17 програмских активности.
У 2017. години трудићемо
се да средства користимо на најрационалнији начин, задржавајући све
оно што је било добро у претходним
годинама, казао је на јавној расправи о новом буџету председник
општине Милан Ђокић.
- Буџет смо ове године планирали на 887. 818. 936 динара. Он
ће се, у складу са законом, реализовати кроз 17 програмских активности. Задржавамо све оно што што је
било добро у претходном буџету –
помоћ пољопривреди, улагање у
инфраструктуру, уређење града,
подршку школама, спорту, помоћ социјално угроженим суграђанима...
Трудићемо се да на најрационалнији могући начин користимо средства. Билансиран је прекогранични
пројекат изградње центра за иден-

тификацију телесних деформитета
код деце, који ће бити републичког
карактера, јединствен територији
читаве Србије-казао је Ђокић.
Организација јавног превоза на територији општина, финансирање верских заједница била су
нека од питања на која су од првог
човека књажевачке општине гра-

ђани тражили одговоре. Из Минићева стигла је иницијатива о успотављању координатора месних
заједница за поједине географске
целине књажевачке општине, по угледу на долину Тимока.
Салу Друштвеног клуба
Дома културе, у којој је организована јавна расправа о буџету, испу-

нили су махом директори јавних
предузећа и установа, одборници
општинске скупштине, чланови Општинског већа. Председник општине очекивао је већи број грађана.
-Трудимо се да радимо
транспарентно, да од суграђана
чујемо сугестије, примедбе, критике,
похвале. Али, да би то могли да нам
кажу, ово су најбоље прилике.
Овакве јавне расправе организујемо
већ пет пута, причамо о буџету, о
томе како смо потрошили средства.
То су идеалне прилике да грађани
могу да дођу и да општинском руководству и директорима јавних предузећа кажу све што мисле. Позивам
их да се у већем броју одазивају, јер
нам је циљ да од њих чујемо шта
мисле и да можемо лакше да идентификујемо проблеме и да их лакше
решимо- поручио је Ђокић.
Садржај најважнијег документа локалне самоуправе може се
прочитати на званичном сајту општине. Нацрт буџета усвојен је на
седници Општинског већа, али ће коначну реч о њему дати одборници
Скупштине општине на седници, која
ће бити одржана 20. децембра. Љ.П.

Општина Кладово подељена у 27 зона

На седници Општинског већа усвојен предлог буџета

П О П И СА Н О О К О 1 4 0 0 О Б Ј Е К АТА

НА ПРИХОДНОЈ СТРАНИ
658 МИЛИОНА ДИНАРА

КЛАДОВО - Од почетка године у општини Кладово евидентирано
је 1400 нелегално саграђених грађевинских објеката. Комисије које је именовала локална самоуправа пописале су 650 , док је 750 грађевина ушло
у процедуру легализације по одредбама Закона о озакоњењу, на основу
обавештења инвеститора који су били у поступку нелегалне градње. Општина Кладово подељена је у 27 зона, пет су у граду, а 22 у сеоским срединама. Комисије које су до сада пописивале нелегално саграђене
објекте без валидне урбанистичке документације нису положиле испит.
То потврђује пример из приградског насеља Кладушница у коме је
"стручна" комисија објекте у 250 домаћинстава пописивала шест месеци.
Реч је о стамбеним, економским и другим објектима који су се нашли на
удару одредби Закона о озакоњењу нелегално саграђених грађевинских
објеката.
Да би се проблем превазишао Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре омогућиће свим општинама у Србији да на
одређено време ангажују укупно 1.046 људи, који ће радити на пословима
озакоњења објеката.
-По одредбама старог закона власници спорних објеката одељењу за Урбанизам и грађевинарство доставили су око 2500 захтева за
њихову легализацију. У међувремену Одељење је издало власницима
нелгално саграђених објеката 350 решења којим су објекти за различиту
намену уписани у легалне токове. Процедура пописа ради озакоњења
незаконито саграђених кућа, помоћних и других објеката се наставља казао је Радоје Ђуровић руководилац одељења.
М.Р.

КЛАДОВО - На 15. седници Општинског већа једногласно је усвојен предлог Одлуке буџета општине Кладово за
2017. годину. На приходној страни општинске касе планиран је
износ од 658 милиона динара. Буџет је планиран на сталним
изворима финансирања у износу од 578, док су кредитна задужења 80 милиона динара.
Приходна страна је мања због измена Закона о финансирању локалне самоуправе којим је предвиђено смањење
процента прихода од пореза на зараде који припада локалним
самоуправама. Чланови Општинског већа усвојили су и предлог Одлуке о покретању поступка за ликвидацију ЈП “Дирекција
за планирање и изградњу” Кладово. За ликвидационог управника је именован Новица Шејњановић, дипломирани економиста из Кладова.
Већници су подржали програме пословања јавних

предузећа "Јединство " и "Комуналац", али и предлог Одлуке о
комуналним делатностима на територији општине Кладово.
О тим одлукама изјашњаваће се и одборници СО Кладово на седници која ће бити одржана 20. децембра.
М.Р.
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Сала Дома културе “Стеван Мокрањац” испуњена до последњег места

Позоришни фестивал се по 25. пут одржава у Зајечару

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХОРСКОГ ПЕВАЊА

Д А Н И З О РА Н А РА Д М И Л О В И Ћ А

НЕГОТИН – Трећу годину заредом Неготин се прикључио обележавању
13.децембра, Светског дана хорског певања, концертом који је напунио салу Дома
културе “Стеван Мокрањац”. Богатим и разноврсним програмом публици која у
граду Мокрањца хорско певање и највише цени представили су се: хор основне
школе “Вук Караџић” под управом Тање Милосављевић, хор Цркве Свете Тројице
са диригентом Светланом Кравченко, хор “Неготинске гимназије” којим руководи
Данијела Стојкић Марковић, али и хорови Уметничке школе “Стеван Мокрањац”:
“Вивак” под управом Драгане Мариновић Симоновић, хор којим руководи Александра Ђукић и хор Ружице Рајковић. Покровитељ овог програма била је општина
Неготин.

Фото: Зајечарско позориште

Хорско стваралаштво у Неготину има дугу традицију још од 1853. када
је формирано Позоришно-певачко друштво “Хајдук Вељко”, годину дана после
оснивања Београдског певачког друштва, којег је прославио управо Неготинац
Стеван Мокрањац као хоровођа, а у његовој дугој каријери један од председника
Друштва био је и такође Неготинац астрофизичар Ђорђе Станојевић, пионир
електрификације у Србији. Са успехом су хорови овог града до данашњих дана
славу Неготина проносили широм земље и света, па зато и не чуди што се Мокрањчев Неготин међу првима укључио у обележавање Светског дана хорског певања, установљеног 1990. на иницијативу Алберта Грауа из Латинске Америке,
потпредседника Председништва Међународне федерације за хорску музику.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

ЗАЈЕЧАР - Позоришни фестивал „Дани Зорана Радмиловића“ који се
по 25.пут одржава у Зајечару отворио је познати глумац Петар Божовић, саопштило је зајечарско позориште 10. децембра, на дан отварања фестивала.
Зајечарско позориште је прве вечери извело комад „Досије војника Чонкина“ на основу романа Владимира Војиновича у режији Саше Волића. За глумца
је тада према одлуци жирија Зоранов брк припао Дејану Тончићу за изузетно
тумачење Голубјева, а брк је добио и глумац Петар Божовић.
- За мене је ово шок и велико изненађење. Захваљујем се зајечарском
ансамблу, јер су ми ова три дана као сан. Осећам се као да сам освојио Лигу
шампиона - рекао је Тончић.
Из позоришта су саопштили и да је програм фестивала почео полагањем венаца и цвећа на споменик Зорану Радмиловићу.
Стефан Занков председник Скупштине града Зајечара је казао да је по
25. пут Зајечар на кратко постао позоришна престоница.
- Таква част и привлегија припала нам је захваљујући Зорановом делу и
његовој љубави према родном граду - рекао је Занков.
У саопштењу се наводи и да је Александар Милосављевић, театролог
отворио изложбу Музеја позоришне уметности из Београда под називом „Позоришна фотографија до 1914. године“ аутора кустоса саветника Мирјане Одавић.
Друге вечери на фестивалу на програму је био комад „ХЕРОСТРАТ“ по
тексту Григорија Горина у режији Ирфана Менсура а у извођењу ансамбла Народног позоришта из Ниша.
Д.К.
Зимска сезона званично стартовала 15. децембра

ПОЧЕЛА СКИЈАШКА
СЕЗОНА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
КЊАЖЕВАЦ - Званично, зимска сезона на Старој планини почела је 15. децембра. На ''крову Србије'' ски опенининг, са бројним презентацијама и забавним садржајима, почео је 15. и трајаће до 17.
децембра.
Своје време на ски опенингу имаће општине Пирот и Књажевац,
а гостима хотела и новинарским екипама представљају се пиротске пеглане кобасице, сиреви и мед.
Књажевац представља своју туристичку понуду, подрум ''Живковић'', винарију ''Јовић'', предузећа ''Џервин'' и ''Рецику'', а организована је
и модна ревија Удружења за неговање традиције ''Извор''.
Ту је и JEEP скијање, такмичење у повлачењу конопца, JEEP кошарка са грудвама, те mini off роад вожња око хотела.
Скијалиште на Старој планини отворено је 12. децембра. Од 12.
до 14. децембра љубитељи зимских спортова користили су попуст пд 50
одсто на ски пас. Цена ски паса ће 17. и 18. децембра бити нижа за 70
одсто.
Љ.П.
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Развој кроз програме прекограничне сарадње између Румуније и Србије

Пројекат вредан 6,3 милиона швајцарских франака

ПРОЈЕКТИ ВРЕДНИ 2,2 МИЛИОНА ЕВРА

ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА

МАЈДАНПЕК – Информација о активностима Општине Мајданпек о
учешћу у ИПА II програмима прекограничне сарадње између Румуније и Србије
у оквиру циклуса 2014-2020, показала је да ће ова средина уз подршку ЕУ моћи
да реализује пројекте вредне 2,2 милиона евра.
У току је први позив ИПА II програма прекограничне сарадње између Румуније и Србије, у оквиру кога је за стратешке пројекте буџетирано скоро 22,5 милиона евра, док је за остале пројекте планирано око 27,8 милиона евра. На позиву
за стратешке пројекте конкурисало је 16, а за остале пројекте конкурисала су 193
пројекта. Са подручја општине Мајданпек није било стратешких пројеката, док се
у оквиру позива за остале пројекте конкурисало са девет пројеката, где су другу
фазу селекције прошла четири.
Општина Мајданпек је водећи партнер у пројекту “Унапређење услова
за бољу здравствену заштиту”, а партнери су Округ Мехединци и месна заједница
Пунгина, док је крајњи корисник Дом здравља “Верољуб Цакић” Мајданпек. Планиране активности допринеће модернизацији инфраструктуре и опреме за Дом
здравља у Мајданпеку, а и у селу Пунгина (округ Мехединци) планирана је изградња Дома здравља. Предвиђени су састанци медицинских радника из округа
Мехединци и Бор и израда заједничког приступа у превенцији болести у прекограничном појасу и спровођење локалних кампања у сеоским срединама са
циљем пружања боље примарне здравствене заштите и унапређења медицинске
писмености.
Кроз овај пројекат за мајданпечки Дом здравља треба да буде набављена медицинска опрема - стоматолошке столице, ортопан, мобилни ултразвук,
лабораторијска опрема, два специјализована медицинска возила и једно за превоз пацијената, али и урађена санација крова. Вредност пројекта за мајданпечки
део износи 765.248 евра.
“Креативни центри - Изградња капацитета за пословни развој и умрежавање у секторима културе и креативне индустрије” је пројекат у коме је општина
Мајданпек пратећи партнер у коме мајданпечки део износи 766.615 евра. Та средства предвиђена су за реконструкцију биоскопске сале која с прекидима траје двадесетак година. Осим реконструкције, планира се набавка аудио-видео опреме и
потпуно опремање простора за манифестације и друга дешавања у култури, инклузију особа са хендикепом и других маргинализованих група.
Месна заједница Мосна је пратећи партнер на пројекту “Ефикасност
управљања у ванредним ситуацијама” који ће омогућити реконструкцију и доградњу објекта дома културе у селу и превођење његове приоритетне намене у
центар за управљање ванредним ситуацијама, опремање објекта потребном
опремом и мобилијаром, ИТ уређајима, набавку ватрогасног возила и потребне
опреме за 10 ватрогасаца волонтера. Део пројекта који се односи на општину
Мајданпек износи 548.292 евра.
Другу фазу селекције прошао је и један по вредности мањи пројекат
“Подршка социјалној инклузији кроз спортске активности у округу Мехединци и
општини Мајданпек” од око 150.000 евра за опремање фискултурне сале у Рудној
Глави набавком опреме за теретану и фитнесс, набавку ИТ опреме за општину и
једног минибуса за превоз спортских клубова.
И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је представљен пројекат ''Знањем до посла''.
О плановима за смањење незапослености код младих говорили су председник општине Књажевац Милан Ђокић, директор пројекта ''Знањем до посла'' Кристоф
Бауман, представник брокерске организације Бојан Радосављевић и привредник
Оливер Јеленковић.
Омогућићемо младим људима да стекну нове вештине, нова знања, захваљујући којима ће лакше себи наћи запослење, истакнуто је у општини Књажевац, на представљању пројекта ''Знањем до посла''. Програм иза кога стоје
финансијска средства швајцарског СДЦ-а, подразумева партнерство бизниса,
школе и локалне самоправе, казао је директор пројекта Кристоф Бауман.
- Пројекат има за циљ да развије вештине код младих и тиме их учини
способним да нађу посао. Ми ћемо радити на развоју система јавно – приватног
партнерства, који ће поред локалне привреде, укључити школе, општину, родитеље,
на стварању заокруженог система у којем ће они моћи да добију подршку да развијају вештине и знања неопходна на тржишту рада – казао је Бауман.
Каријерни центри, неформалне едукације, мобилни тимови за активно
тражење посла, само су неке од активности предвиђене за прву годину реализације
пројекта, најављује у име брокерске организације Бојан Радосављевић.
- Овај програм значи развој механизама подршке младима у њиховој транзицији од школе до посла, како би се повећала њихова запошљивост и конкурентност на тржишту рада. Покренућемо каријерне центре, омладинске сеоске центре
са мобилним тимовима за активно тражење посла, тренинг центар, имаћемо сет
неформалних едукација, посредоваћемо у запошљавању, радићемо програме за
студенте... –рекао је Радосављевић.
Поред младих, који ће, неоспорно, од оваквог програма имати велике ко-

ристи, пројекат је од изузетног значаја и за власнике малих и средњих предузећа,
сматра привредник Оливер Јеленковић.
- У данашње време тешко је у приватном сектору младе људе припремити за радно ангажовање. Доста нас не зна ни начин. Ми можемо да им практично
помогнемо да науче неку операцију, али јако је битно младим људима показати шта
ће то значити у њиховом будућем животу и на који начин себи могу да помогну-нагалсио је Јеленковић.
Више посла за младе у граду и селу, смањење незапослености, а самим
тим и бржи економски развој Књажевца, основни су циљеви које желимо да достигнемо, рекао је председник општине Милан Ђокић.
- Наша очекивања су да кроз овај програм у наредних неколико година
много наших суграђана стекне вештине, нова знања, да науче стране језике, припреме се за рад у привредним гранама које генеришу највећи број радних места,
као што су текстил, или обућарство, али и у многим другим савременим технологијама. Овај програм омогућиће им да живе боље и квалитетније – тврди Ђокић.
Пројекат „Знањем до посла“ вредан је 6,3 милиона швајцарских франака
(око 720 милиона динара) и реализује се у оквиру сарадње влада Швајцарске и
Србије.
Љ.П.

Председник Књажевца разговарао са кметом општине Видин

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ
КЊАЖЕВАЦ - Председник општине
Књажевац мр Милан Ђокић разговарао је са
кметом општине Видин Огњеном Ценковим.
Тема састанка била је реализација ИПА
пројекта, који спроводе Спортски савез општине Књажевац и општина Видин.
Поред тога, било је речи и о сарадњи у
другим областима, као и о могућем заједничком наступању и партнерству у још неким
пројектима ка фондовима европских и других
међународних донатора, као и о сарадњи ове
две општине у наредном периоду, саопштено
је из кабинета председника општине.
Љ.П.
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Najveća 4G mreža dostupna i u Boru
Nakon što je Vip u aprilu prošle godine prvi uveo
mobilnu mrežu najnovije četvrte generacije, ova
tehnologija sada je na raspolaganju i korisnicima u Boru.
Vip 4G signal u Boru u ovom trenutku pored centra
grada pokriva i prigradska naselja, između ostalog i
Slatinsko naselje, Staro seliše, deo naselja Bolnička i deo
naselja Sunce.
"Vip mobile stalno ulaže u svoju mrežu i tehnologiju
kako bismo obezbedili bolji kvalitet postojećih usluga i unapredili iskustvo u korišćenju mobilnih uređaja. Do kraja
godine ćemo omogućiti brz i pouzdan mobilni širokopojasni internet za 77% stanovništva, u više od 70 manjih i
većih gradova Srbije. To Vip 4G mrežu čini najvećom
mrežom četvrte generacije u Srbiji’’, ističe Natali Delić,
CTO kompanije Vip mobile.
Pored Bora, u istočnom delu Srbije Vip 4G mrežu
dobiće i Kovin, Kladovo, Negotin, Majdanpek, Zaječar i
Knjaževac.
4G mreža omogućava veoma brz prenos podataka
i multimedijalnog sadržaja preko mobilnih uređaja kao i
gotovo trenutan odziv mreže i učitavanje on-line sadržaja.
Prosečne brzine su između 40 i 60 Mbps, što je više nego
trostruko brže od postojeće 3G mreže. Tako korisnici stiču
utisak praktično trenutnog pristupa internetu i preuzimanja velikih i zahtevnih aplikacija, gledanja i deljenja HD
i Full HD video materijala.

Prelazak na Vip 4G mrežu je jednostavan, a svi Vip
postpejd i pripejd korisnici mogu besplatno zameniti svoju
postojeću karticu za 4G SIM karticu uz zadržavanje
postojećeg broja. Vip u svojoj ponudi ima veliki izbor 4G
uređaja za svačiji džep, kao i NOVA tarife sa dovoljno
uključenih megabajta za surf.
Više informacija o Vip 4G mreži na www.vipmobile.rs,
060/1234 i u Vip centrima širom Srbije.

Душан Потић „О оснивању Удружења Тимочана и Крајинаца“

АКАДЕМИЈА МОРАЛА, НЕСЕБИЧНОСТИ, ОТАЏБИНСКЕ ЉУБАВИ
У Београду су се, почетком
децембра, састали представници
Удружења Тимочана и Крајинаца. Говорило се и о почецима ове хуманитарне и културне институције која је
од 1925. године на услузи свом завичају и својим земљацима.
У првом издању књиге
„Удружење Тимочана и Крајинаца“
посебну пажњу побудило је поглавље о оснивању, циљевима и намерама удружења Тимочана и
Крајинаца... Цити- рамо: „Иста историјска прошлост код Тимочана и
Крајинаца, сличне економске и социјалне прилике, гранична област
рођења и становања, тежње за политичким слободама и заједничко
ратовање за ослобођење своје и
своје браће у минулим ратовим, а
све скупа убедљиво је деловало и на
Тимочане и Крајинце да приступе, из
сопствених побуда, за своје добро и
добро своје целине, целе наше
земље оснивању једног хуманог и
културног друштва, Удружења Тимочана и Крајинаца“.
Оснивачи Удружења нису
изгубили из вида нашу сјајну прошлост и најлепше приче у њој, они су
се постарали да чувају традицију, да
се клањају борцима палим за уједињење и ослобођење и да у прошлости траже поруке за будућност. Нису
заборавили крсно име, обележје
српскога имена, и славе Сретења,
празника који симболизује тежњу за
бољим и савршенијим животом,

нити су из вида изгубили солидарност, везу, љубав и поверење, особине које треба да постоје и
усавршавају се код свих чланова нашега друштва...
После конституисања управе, пришло се остваривању задатака. Сваке године, уочи Сретење,
служи се помен изгинулим и умрлим
ратницима и умрлима члановима
Удружења из Тимочке крајине.
Друштвена слава је Сретење. Први
домаћин био је Русомир М. Јанковић, судија београдског Апелационог
суда, други Миомир Миленовић,
уредник „Политике“, трећи, ове године, Илија Панић, трговац, а за

идућу годину славу спрема Сергије
Матић, инжењер. Увече, сваке године, приређује се забавно вече. Посебно се говори о организовању
разних предавања, ширењу писмености, знања и просвете
Прва управа Удружења: за
председника изабран је Русомир Р.
Јанковић, судија Апелационог суда,
за потпредседника Јеремија Живановић, ректор Више Педагошко
школе, за благајника Живко Лукановић, поштар, за секретара Михајло
Мијојковић, мајор у пензији, за чланове: Мимомир Миленовић, уредник
„Политике“, Боривоје Нешић, пуковник у пензији, др Никола Ристић, на-

челник Министарства народног
здравља, Крста Поповић, начелник
Министарства пошта, Страшимир
Милетић, адвокат, Мирослав Динић,
адвокат, Цветко Тонић, чиновник
Управе града Београда, Урош Тодоровић, трговац и Петар Митровић,
студент.
Године 1927. спомињу се и
добротвори и утемељивачи Удружења, као и први Управни одбор на
челу са Русомиром Јакновићем и потпредседницима Јеремијом Живановићем и Крстом Поповићем. У списку
великих добротвора налазе се Перса
Николић Валовић из Београда,
Драгче Сибиновић, индустријалац из
Књажевца, Милан Савић, индустријалац из За- јечара и Француско
Друштво борских рудника Бор.
Главни утемељивачи су: Ђорђе
Вајферт, индустријалац из Београда,
Браћа Минх, индустроијалци Параћин ( и власници рудника Ртањ),
Драгомир Матић, трговац из Београда, Прометна банка из Београда,
Милош Милошевић, инжењер из
Београда и Димитрије Станчуловић,
трговац из Београда.
На крају се подсећа на изузетна књишка издања, од „Споменице стогодишњице ослобођења
Тимочке крајине 1833. – 1933.“ , неке
врсте енциклопедије, до „Завичајне
књиге Тимочана и Крајинаца“ са око
2000 знаменитих Тимочана, што је
исто тако непроцењива завичајна
енциклопедија.
Б. Филиповић
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Уређују се и тротоари уз саму реку Пек

Радове финансира Општина Неготин

УРЕЂЕЊЕ СТАРЕ
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ДОМА ЗДРАВЉА

МАЈДАНПЕК – У последњих неколико дана простор испод
Старе аутобуске станице у Мајданпеку је место интензивних радова. Годинама несређен и неугледан део града на самом улазу,
сређује се и прилагођава намени према којој ће ту бити паркинг
простор за туристичке аутобусе, ал и путничка возила. Поред саобраћајнице која је ту већ била наћи ће се место за мало зелено
острвце, односно, зелену површину, а уређују се и тротоари уз саму
реку Пек.
Због временских прилика радови ће вероватно потрајати
нешто дуже него да су одрађени у топлијем делу године, али ће у
сваком случају овај простор бити неупоредиво лепши и функционалнији. Осим тога, прилика је да се помене да за ове намене није
утрошено ништа од буџетских средстава општине, већ је све одрађено захваљујући залагањима њених званичника и разумевању
ЈП “Путеви Србије”.
И.Ћ.
Радове изводи Предузеће за путеве Зајечар

АСФАЛТ ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ

НЕГОТИН – Станари у неготинским улицама Мише Анастасијевића, Панте Јаковљевића и Василија Мокрањца, три деценије
након што су у насељу Милошевски пут купили плацеве, платили комунално уређење и саградили своје домове, коначно су добили асфалт. Радове вредне 9,9 милиона динара изводи Предузеће за путеве
Зајечар.
-Овај посао је планиран буџетом. Анализирали смо током израде плана за 2016. годину и ови радови које су грађани толико дуго
чекали имали су приоритет у нашем плану рада. Што се преосталих
финансијских средстава опредељених за ове радове тиче, од планираних средстава, остало је још око два милиона динара и ако временске прилике дозволе биће утрошене на преко потребне радове на
територији општине Неготин – каже Јован Миловановић, председник
Општине Неготин.
Осим асфалтирања у дужини од 400 метара, у овим улицама
ће бити изграђени и тротоари, а они који до сада нису били прикључени добиће и канализацију. До краја године биће завршени и радови на уређењу и асфалтирању улица у насељу око Белићевог
млина у дужини од 274 метара.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин

НЕГОТИН – Ових дана екипе „Ђердап услуга“ ужурбано раде на замени
кровне конструкције неготинског Дома здравља, који је на ово чекао безмало две
деценије. Најпре се санирају деонице кровне конструкције са унутрашње стране
објекта, а по приоритету и оне најугроженије које су годинама прокишњавале и
ометале рад лекара у појединим ординацијама и просторијама са вредном медицинском опремом. Међу критичним су и чекаонице службе медицине рада и микробиолошке лабораторије. Радови на реконструкцији крова,површине 3.684
квадратна метра, износе 35,8 милиона динара и у потпуности их финансира општина Неготин.
- Финансирање је подељено на три дела како се не би оптеретио оп-

штински буџет, па је рок за завршетак радова 2018. година – каже Јован Миловановић, председник Општине Неготин.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
У оквиру пројекта „Цигла по цигла - изградња одрживе
сигурне куће у источној Србији“

ПОЧЕЛА

К А МПА ЊА

МАЈДАНПЕК – У оквиру пројекта „Цигла по цигла – изградња одрживе сигурне куће у источној Србији“, Удружење грађана Ресурс центар из
Мајданпека уз финансијску подршку Европске уније и Општине Мајданпек
покренуло је кампању за формирање сигурне куће за жртве насиља у породици.
Како је истакао Борис Илијевски, од почетка пројекта у априлу ове
године, организована је обука за припаднике полиције и стручне здравствене и социјалне раднике из општина Тимочке крајине. Протоколи за поступање у случајевима насиља у породици преведени су на језике мањина,
албански, румунски и мађарски и дистрибуирани одговарајућим институцијама у мултиетничким срединама у Србији. Урађена је анализа законских
механизама за заштиту од насиља у породици од стране правника и бивших јавних тужилаца која је показала да се недовољно користе законски
механизми који су на располагању за заштиту жртава насиља и отклањање
узрока насиља у породици и партнерским односима.
Почетком недеље почело је прикупљање средстава за ове намене,
а очекује се и постизање, а потом и потписивање међуопштинског споразума о заједничком финансирању ове услуге социјалне заштите која законска обавеза локалних самоуправа, као и прикупљање средстава за
лиценцирање услуге, за које би процес требало да започне већ у фебруару.
И.Ћ.
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Међународни дан људских права

Промоција нове књиге Дејана Златића

„ГЕРГИНА“ ЧУВА ТРА ДИЦИЈУ

„БДЕЊЕ“ ПРЕД ЧИТАОЦИМА
МАЈДАНПЕК – „Склонићу се негде у тајну и покушаћу да ћутим. А
знам да нећу успети. Када се и последњи сан изметне у кошмар, ту више
нема спавања. Све је само бесана ноћ и поспани дани који се смењују у низу,
као страже по војничким касарнама.”
Овако своје читаоце Дејан Златић, некадашњи радник РБМ-а, новинар, а сада професор из Мајданпека после „Безимене“ и „Зрења“ уводи у
свој трећи роман „Бдење“. Он пише лепо и рекло би се, лако, пише сјајно,
његово штиво је занимљиво, приче су из наше стварности и Паланке у којој
се на одређени начин препознаје Мајданпек, мала средина “са душом” коју
он, али и многи његови становници воле и чувају у сећањима.

НЕГОТИН – Етно група „Гергина“ из Неготина представила је
богато наслеђе Влаха источне Србије на сајму који је поводом 10.децембра Међународног дана људских права у Београду организовала
Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, у
сарадњи са националним саветима националних мањина. Национални
савет Влаха на овој манифестацији, која је организована под слоганом
“Мозаик Србије” осим “Гергине”, која је извела сплет влашких песама
представљао је и оркестар "Serbia" Центра за културу из Петровца на
Млави и фолклорна група из Рановца, која је, такође, на задовољство
свих присутних извела сплет влашких кола. На сајму су, иначе, учествовали представници 15 националних савета националних мањина, од
ашкалијског, словачког, чешког, преко буњевачког, ромског, бошњачког
до румунског, русинског, украјинског и влашког. Сви они су у богатим и
атрактивним програмима представили своју културу и обичаје, али и
фолклор, издаваштво, ручну радиност и гастрономске специјалитете.
Етно група “Гергина” коју чине Љиљана Несторовић-Ђокић, Жикица Максимовић, Елизабета Дајић, Слободанка Петровић, Данијела
Станковић и Снежана Челојевић, у пратњи Јовице Миљковића на хармоници, Витомира Станојевића на фрули и Бојана Борвичановића на
бубњу део је и великог светског пројекта WОМЕX, својеврсног сајма
светске етно музике, који је одржан крајем октобра у шпанском граду
Сантјаго де Компостела. Носилац пројекта “Србија на WОМЕX-у” је
World Music асоцијација Србије која је на овој престижној манифестацији промовисала каталог “Музичка вокална традиција Србије “ са пратећим компакт диском на којем је 25 традиционалних музичких нумера
са простора Србије. Међу њима је и песма “Vewi najka-l mjeu асара”,
стара преко сто година, у интерпретацији Етно групе “Гергина”.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Заједничка акција ПУ Зајечар и Инспекције рада

У 16 ОБЈЕКАТА ЗАТЕЧЕН
31 НЕПРИЈАВЉЕН РАДНИК

ЗАЈЕЧАР - На основу контроле рада пословних објеката, полиција у
Зајечару је у заједничкој акцији са инспекцијом рада у 16 објеката затекла укупно
31 радника који није био пријављен на обавезно социјално осигурање и без закљученог уговора о раду.
Реч је о контроли рада која је спроведена у 65 пословних објеката на
подручју Зајечара, Књажевца, Сокобање и Бољевца.
Циљ контроле је био откривање и сузбијање рада ''на црно'', саопштила
је ПУ Зајечар.
Због сумње да су извршили кривично дело повреда права по основу
рада и права из социјалног осигурања, против одговорних лица биће поднете кривичне пријаве надлежном тужилаштву.
Д.К.

Мајданпечка промоција новог романа аутора, уприличена је прошле
среде у Дому омладине у организацији Центра за културу, али и велику помоћ
пријатеља који су се побринули да она буде и прворазредни културни догађај.
Више од стотине поклоника лепе писане речи и стваралаштва Дејана Златића
могло је да ужива у занимљивом представљању књиге коју су многи већ прочитали и са одушевљењем о њој говорили, али и оних који су се за уживање
у “Бдењу”тек припремали.
Роман “Бдење” је у конкуренцији за НИН-ову награду за 2016.годину,
а пред читаоцима се нашао као издање Нове поетике и Аргус букса.
И.Ћ.
Врт поседује 20 врста животиња и око 130 јединки

ЗОО ВРТ ОБЕЛЕЖИО
П Е ТО Г О Д И Ш Њ И Ц У РА Д А
БОР - Борски Зоолошки врт у друштву многобројних гостију, прославио
је петогодишњицу рада. На отварању зоо врта, било је 55 врста животиња и 80
јединки, а пет година касније врт поседује 20 врста више и око 130 јединки.
-Најпре се захваљујемо општини Бор, нашем оснивачу, челницима града
који су увек били уз нас и пружали нам несебичну помоћ и подршку. Захвалност
дугујемо и нашим посетиоцима који су из године у годину све бројнији и који нам
својим позитивним утисцима доказују да ово што ми због њих радимо, то чинимо
на прави начин – саопштили су из ЈП „Зоолошки врт“ Бор.
У борском зоо врту раде 22 особе који свакодневно исказују љубав
према животињама, и дају свој максимум да им буде што угодније. Захваљујући
радницима врт је из године у годину садржајнији и све лепши, речено је у зоо врту.
Д.К.

