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Милан Ђокић, председник општине Књажевац за “Тимочке“

ПРИОРИТЕТИ ПОЉОПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ
Ова година је била успешна
за Књажевац. Било је пуно проблема и
изазова али мислим да смо успели да
исервисирамо све оно што су потребе
грађана, реализујемо све пројекте и активности које смо и планирали да спроведемо. Очекујем да ће 2017. година
бити још успешнија за Књажевчане.
Приоритети су даљи развој туризма и
пољопривреде, наставићемо да радимо на инфраструктурном уређењу
града и села и мислим да нам предстоје бољи дани, нагласио је у интервјуу за недељник „Тимочке“ Милан
Ђокић, председник Општине Књажевац.
Општина Књажевац ће средства у износу од милион динара за
организацију дочека Нове године на
градском тргу определити за помоћ
суграђанима којима је потребно
лечење у иностранству?
- Тако је. Новца нажалост никада довољно за све потребе грађана
али у ситуацијама је важно одредити
приоритете. Наш приоритет као и свих
осталих у Србији и свету је сигуран сам
добро здравље наших суграђана. Свакако да је лечење тих људи нешто што
је у првом плану, у односу на новогодишње концерте, ватромете и све оно
на шта би новац био потрошен у другим околностима.
Шта су приоритети у 2017.
години?
-Буџет за наредну годину је
конципиран на 878 милиона динара и
настављамо са позитивним мерама и
пројектима које смо имали и претходних година. Интензивна подршка
нашим пољопривредним произвођачима је нешто што је и до сада био
имиџ Књажевца и наш програм подршке пољопривредницима је један од
најкреативнијих и најиновативнијих у
Србији. Са СДЦ -ом, смо основали Риволвинг кредитни фонд у који смо удружили средства у износу од по седам и
по милиона динара, и дајемо нашим
произвођачима бескаматне кредите
које они враћају кроз произведену робу.
За пољопривреду издвајамо и 20 милиона и 500 хиљада динара директно
кроз буџетски фонд за пољопривреду.
Са фондацијом Ане и Владе Дивац, радимо већ две године на подршци пољопривредним произвођачима и прошле
године је акценат био на пчеларству. У
буџету су издвојена значајна средства
за инфраструктурно уређење града ,
настављамо са праксом бесплатног
јавног превоза за све категорије становника, ужина је бесплатна за све
ђаке основних школа, дајемо и бесплатне уџбенике а обезбеђујемо и бесплатан боравак у вртићу за свако
треће, четврто и пето дете у породици,
као и за децу из социјално угрожених
породица. Новац је издвојен и за рад
Народне кухиње. Настављамо и са
осталим развојним пројектима и када је
реч о туризму, пре свега мислим на
Стару планину и села испод планине,
као што су Кална и Црни врх за које радимо планове детаљне регулације,
даље уређење термоминералног изворишта Бањица, радове на изградњи

ауто кампа на том изворишту, и још
много активности који ће допринети да
Књажевац у већој мери користи своје
природне ресурсе за бољи живот грађана.
Шта је све у плану када је
реч о развоју туризма?
- На самом врху Старе планине, на Јабучком равништу, наредне
године ћемо наставити већ започети
инвестициони циклус и унапредити инфраструктуру, а надам се да ћемо почети и са изградњом нових садржаја у
сарадњи са ЈП Стара планина и ЈП
Скијалишта Србије, као и са ресорним
министарством и Владом Србије. Када
су у питању подстаропланинска села
тамо се инвестициони циклус није ни
прекидао претходних година. Изграђен
је велики број нових објеката, смештајних капацитета, преуређују се старе
куће које су сада већ адекватније за
пријем гостију, конаци, ресторани и све
је то знак да са пројектом изградње туристичког центра на Старој планини
идемо у добром правцу. Стара планина
је велики национални ресурс који у перспективи може да буде замајац привредног развоја, не само општине
Књажевац већ и источне Србије.
Другу годину заредом реализујете пројекат партиципативног
буџетирања.
- Тако је. Консултујемо грађане око свих оних тема које се тичу
њих самих. Намера је да кроз такве
врсте пројеката и кроз непосредну комуникацију са грађанима, чујемо њихово мишљење о томе шта смо радили
добро, шта лоше и да то у наредном
периоду исправимо или наставимо, да
учинимо систем ефикаснијим и бољим
и да га приведемо намени, а то је да
буде сервис грађана. Партиципативно
буџетирање подразумева да се грађани гласањем опредељују за неки од
пројеката које им нудимо или које дефинишу сами. Прошле године је
пројекат изградње језера Језава добио
највећу подршку наших суграђана док
су се грађани ове године одлучили за
привремено прихватилиште за псе луталице. Организујемо и јавне расправе
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о буџету, али не само да би задовољили законску форму већ управо да би
чули мишљење наших суграђана. Јако
пуно добрих предлога је било на тим
скуповима, кроз критике грађана смо
многе ствари и исправили у свом раду.
Пуно радите и на пројектима прекограничне сарадње.
-Наравно. У прошлом позиву
смо добили чак три пројекта, и опремили смо књажевачки Дом културе и
Музеј, а Општина је добила софтвер.
Овог пута реализујемо два пројекта са
општинама из Бугарске. Изградићемо и
опремити Центар за идентификацију
постуралних деформитета код деце
каквог нема у Србији . Оно што је забрињавајуће је да велики проценат малишана има деформитете кичме, ногу,
стопала. Реч је о модерном објекту и
набавци најсавременијих апарата и
жеља је да тај центар уврстимо у ред
републичких институција, јер ће осим
за децу из Књажевца бити отворен и за
све малишане из Србије. Вредност
овог пројекта је око пола милиона евра
од чега је 300 хиљада део општине
Књажевац. Са Бољевцом, Сокобањом
и Алексинцом смо покренули иницијативу према ресорном министарству и ЈП Путеви Србије за даље
уређење саобраћајница, што је јако
важно. Морамо да координирано и
заједничким снагама делујемо према
републичкој Влади и да се боримо за
то да што више квалитетнијих саобраћајница буде урађено на територији
Тимочке крајине ако желимо да дођемо
до нових радних места, интензивнијег
развоја туризма и бољег живота у овом
делу Србије. Без уређене инфраструктуре Тимочка крајина је изгубљена.
Колико је важна регионална
сарадња и има ли интересовања
међу председницима општина за
заједничко деловање?
- Сигуран сам да већу специфичну тежину и озбиљност имају општине када наступају удружено и та
заједничка активност и сарадња може
да доведе до интензивнијег напретка
Тимочке крајине. Сада је сарадња између председника општина боља него

пре две или три године. Нажалост, општине углавном гледају и тичу их се
само они пројекти који су на њиховој територији, што је погрешно. Не можемо
да очекујемо да се у Књажевцу живи
сјајно а да општине са којима се граничимо немају сличне амбијенте. Морамо да се трудимо да сви заједно
напредујемо и да кроз подршку за
пројекте који се тичу и других локалних
самоуорава покажемо да размишљамо
озбиљно и трезвено. Водосистем Боговина је регионални пројекат и општина
Књажевац се вероватно никада неће
одатле снабдевати водом, али ми смо
учесници у том пројекту и подржавамо
га јер он може да реши водоснабдевање у другим општинама. Има још
пуно таквих програма и апелујем на колеге да се чешће виђамо и подржавамо једни друге и у пројектима који
нас се и не тичу директно. Чини ми се
да неке ствари иду у бољем правцу и
важно је да заједнички наступимо као
регион јер ћемо на тај начин брже и
лакше решити многе проблеме.
Шта недостаје Књажевцу?
- Књажевцу као и другим местима у Србији недостају нова радна
места. Непрестано радимо на томе да
створимо услове да што више младих
људи остане да живи и ради у Књажевцу. Туризам је већ почео да враћа
људе на територију књажевачке општине а чини ми се полако и пољопривреда. Ми смо град који је по производњи вишње лидер у Србији и један
од највећих произвођача у Европи и велики број наших младих суграђана се
определио за воћарство. Верујем да
ћемо у 2017 години имати 50 новоотворених радних места у једном или два
производна објекта, а реч је о текстилној и кожарској грани.
Да ли радите на развоју
мале привреде?
-Наравно. Планирамо читав
низ мера подршке породичном бизнису,
јер су управо та мала предузећа флексибилна, могу да се јако брзо прилагоде новим условима пословања и
самим тим лакше и опстају на тржишту.
Циљ нам је да мотивишемо суграђане
да почну да се баве приватним бизнисом, да им укажемо на могућности и
пружимо конкретну подршку.
Како сте задовољни радом
Општинске управе и јавног сектора?
- Нисам презадовољан и Општинска управа, као и јавни сектор увек
могу да раде боље. Проблеми се дешавају али брзина реакције и решавања тих проблема је нешто чиме се
мери ефикасност система. Учесници
смо у многим пројектима баш када је у
питању Општинска управа и јавни сервис као што је релоф програм који финансира швајцарски СДЦ и трудимо да
уз учешће у тим пројектима едукујемо
наше службенике да буду ефикаснији
и бољи. Мишљења сам да идемо унапред, али увек може боље. Књажевац
је град без задужења. У том делу јавни
сектор функционише стабилно и јавна
предузећа и установе немају прекобројан број радника а циљ је да радимо
још боље.
Д.К.
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Одржана седница Скупштине општине Бор

У С ВО Ј Е Н БУ Џ Е Т З А 2 0 1 7 . ГОД И Н У
БОР - Међу најзначајнијим одлукама које су се
нашле на последњој седници
скупштине општине Бор за ову
годину биле су ребаланс буџета за 2016. годину, као и одлука о буџету за 2017.годину.
Првобитно планиран овогодишњи буџет од милијарду и
955 милиона динара умањен је
за 212 милиона динара, односно 12 одсто, док ће планирани
буџет за наредну годину износити две милијарде и сто милиона динара са пренетим
средствима из предходне године.
-Ребаланс буџета је реалније исказивање буџета до
краја 2016.године и наши корисници су обавештени да прикажу све расходе које до краја
године неће извршити. Овим
ребалансом, планирани буџет
је умањен за 212 милиона динара. Што се тиче буџета за
наредну годину, с обзиром да
постоје обавезе РТБ од 12.
марта до краја ове године, као
и обавезе којима ће бити задужен следеће године, увећање
буџета је додатних 596 милиона динара, тако да ће буџет
за наредну годину са пренетим

средствима из ове године из- да буде и какав ће бити до
носити две милијарде и сто ми- краја године. Колико ми данас
лиона динара - рекла је Дани- заиста имамо средстава у
јела Јовановић, начелница Од- Бору, имамо милијарду и 300
ељења за финансије Општин- милиона динара, немамо две
милијарде. Буџет за 2017.се
ске управе Бор.
О Одлуци о буџету во- прави на основу пројекције буђена је највећа расправа. Опо- џета из 2016.године, и ако га
зиција сматра да буџет није смањујемо у овој години, хајде
онда да га смањимо и у наредразвојни већ предизборни.
- Не постоји ниједан об- ној години, нема разлога да
јективан разлог да не предло- правимо буџет од две мижите реалнији буџет који ће лијарде и то путем амандмана
заиста бити онакав какав треба - рекао је Срђан Марјановић,
Одржана седница СО Мајданпек

одборник у СО Бор.
Благоје Спасковски, шеф
одборничке групе Српске напредне странке, истакао је да
је буџет за 2017. годину развојни.
-Буџет је крајње демократски вођен, јер су грађани
на зборовима од Злота до
Бучја, од МЗ Север до МЗ Нови
градски центар предлагали
своје идеје. Представници локалне самоуправе и ја испред
РТБ-а као друштвено одговорне компаније, обилазили
смо наше грађане, јер РТБ не
може а не помоћи ако је дошао
у Кривељ да копа поред куће
Кривељана - рекао је Спасковски.
На протеклој седници
СО Бор донета је и одлука о
престанку мандата одборнику
СПС-а Радиши Грујићу, а уместо њега изабрана је Наташа
Јовановић, као и одлука о престанку мандата вршиоца дужности директора ЈП Зоолошки
врт Бор Мирјане Марић, уместо које је по конкурсу именован Дарко Драгијевић, који је
поднео оставку на место одборника.
М.М.

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС И
БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
МАЈДАНПЕК – Овонедељно, 16.-то у овом мандату, заседање
општинског парламента које је у уторак одржано у Мајданпеку, протекло је
у знаку усвајања одлуке о ребалансу
буџета за ову и одлуке о општинском
буџету за наредну годину, измени одлуке о локалним комуналним таксама,
као и усвајања кадровског плана општине за наредну годину. Усвојени су
предлози решења о давању сагласности на програме пословања јавних
предузећа и програме рада јавних
служби чији је оснивач општина и
дата сагласност на статуте општинских јавних предузећа и измене оснивачког акта Народне библиотеке у
Мајданпеку. Нису изостала ни кадровска питања.
Иако посебно важне, прве
тачке дневног реда није пропратила
расправа, па су на предлог Општинског већа и након јавне расправе, ребаланс и одлука о локалним комуналним таксама усвојени у предложеном облику. Тако је усвојена и одлука
о буџету за ову годину, али је у расправи која је потрајала, истакнуто да
је у складу са препоруком министра за
израду буџета предвиђено велико повећање прихода требало посебно образложити. У свом излагању, Дејан
Вагнер, председник Општине Мајдан-

пек дао је одговоре на постављена питања и нагласио да је ситуација веома
сложена, а проблеми бројни, јер су
овој средини неопходне капиталне инвестиције у бројним областима.
Предлог кадровског плана
општине за наредну годину усвојен је
уз констатацију да он предвиђа одређене могућности запошљавања уколико се претходно обезбеди сагла-

сност одговарајућих републичких органа. Предлози решења о давању сагласности на програме пословања
јавних предузећа чији је оснивач општина, ЈП за стамбене услуге, ЈП за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије “Мајданпек”, ЈКП “Доњи Милановац” и ЈКП “Водовод” за наредну
годину усвојени су без већих примедби, као и предлози решења о да-

вању сагласности на програме рада
јавних служби чији је оснивач општина, Центра за културу Мајданпек,
Центра за културу и образовање
Доњи Милановац, Центра за социјални рад Мајданпек, Туристичке
организације општине Мајданпек, Музеја у Мајданпеку и ДОО “Бизнис инкубатор”, такође, за 2017.годину.
Усвојени су и предлози решења о давању сагласности на статуте јавних
предузећа чији је оснивач општина,
ЈКП “Доњи Милановац, ЈКП “Водовод”, ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек”,
ЈП за грађевинско земљиште и путеве
Мајданпек и ЈП за стамбене услуге, а
усвојене су и измене оснивачког акта
за Народну библиотеку у Мајданпеку.
У оквиру предлога Комисије
за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања одређени су за
чланове друштва у Скупштини Управљача туристичког простора Лепенски
вир, као представници Општине
Мајданпек, Гордана Николић и Миомир Ралевић. Нове чланове добио је
и УО ФЛЕР-а, За вд директора ЈКП
“Водовод” Мајданпек, уместо досадасњег Тихомира Тодоровића, именован
је Небојша Зарков, дипломирани технолог.
И.Ћ.
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Основци китили јелку у центру Неготина

ДОЧЕК НА ТРГУ
НЕГОТИН – У сусрет
Новој години ученици основних
школа општине Неготин окитили
су јелку у градском парку, а у томе
су им помогли радници овдашњег
комуналног предузећа „Бадњево“.
Овим чином најмлађи Неготинци
најавили су богат програм који је
локална самоуправа, заједно са
установама и предузећима, припремила за улазак у 2017. Тако ће
Неготинци до краја ове 2016. уживати у чак три концерта које су
приредили наставници и ученици
основне и средње музичке школе,
као и у концерту Бојана Маровића
у Дому културе „Стеван Мокрањац“.
- Што се иницијативе да се
новац планиран за прославу Нове
године на градском тргу тиче, ја
морам да истакнем да Општина
Неготин није добила званично
иницијативу за тако нешто, али и
да се овакви догађаји планирају
дужи временски период и да се не
могу одложити у последњих десетак дана. Ми смо настојали да за
ове намене не потрошимо пуно
новца, па смо ангажовали домаће
и уметнике из региона за око
350.000 динара – рекла је Татјана
Панић, члан Општинског већа задужена за културу и туризам и додала да је за новогодишњу

декорацију потрошено око 60.000
динара и то за ЛЕД црева којима
је украшена Кнез Михаилова
улица.
Неготинце ће, најавили су
из Туристичке организације општине Неготин, у Нову 2017. у
најлуђој ноћи увести неготински
трубачки оркестар „Хајдук Вељко“
Бранислава Јовановића, као и
борски „Карузо бенд“ и вокални
уметници Милутин Сретеновић
Срета и Гордана Костић Ћирић,
широј публици познати по изу-

зетно добрим наступима у серијалу „Никад није касно“.
- Надам се да ће атмосфера бити позитивна, па позивам
грађане да се окупе у што већем
броју, како бисмо насмејани и
добро расположени ушли у 2017.
годину – истакао је Душан Петро-

вић, директор Туристичке организације општине Неготин.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира Општина
Неготин

У Мајданпеку средином прошле недеље

ОТВОРЕНА ЕКСПОЗИТУРА
ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ
МАЈДАНПЕК - Поштанска штедионица је у четвртак, 22.децембра у
Мајданпеку у великом и лепом пословном простору у улици 28.марта број 15,
отворила своју 138., а после Доњег Милановца, другу експозитуру у овој општини.
Тиме је испуњено обећање дато пре пар месеци да ни Мајданпечани због обављања одређених послова у својој, а државној банци, више неће морати да путују
у околне градове. Доњи Милановац је имао приоритет зато јер је пре отварања
Поштанске штедионице у јулу ове године, био без банке.
На свечаности поводом отварања експозитуре у Мајданпеку у присуству
бројних званичника Поштанске штедионице и мајданпечке и околних општина.
Мр Бојан Кекић, председник Извршног одбора банке Поштанска штедионица наговестио је да се низом активности и повољних производа, пре свега стамбених
и кеш 95 кредита, банка приближава корисницима. Посебне су дефинисане поводом обележавања 95 година њеног пословања, па ће све пензионере са активним рачунима у Поштанској штедионици, рођене 1921.године наградити са 9.500
динара. Данко Павловић је додао да је отварање ове експозитуре нови пример
тражења адекватног баланса између очекиване профитабилности и социјално
одговорног понашања према становништву.
Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек је истакао да му је драго
што је Поштанска штедионица као једна од најреномиранијих банкарских установа у Србији препознала интерес и донела одлуку да отвори још једну експозитуру, јер се, када банка препозна интерес, може сматрати да средина има
перспективу, па да ће, по угледу на банкаре, ускоро и инвеститори стизати у овај
град и општину.
Најављено је, такође, да ће до марта наредне године Поштанска штедионица експозитуру отворити и у Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек.
И.Ћ.
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''Бортравел'' годишње превезе милион путника

Локална самоуправа обрадовала Кладовљане

УСКОРО ЛИНИЈЕ И КА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

КЛИЗАЛИШТЕ ПОЧЕЛО
СА РАДОМ
КЛАДОВО - На локацији код Спортског центра "Језеро" постављено је клизалиште димензија 25x12 метара са леденом плочом површине 300 квадрата. Клизалиште је у Кладову у функцију стављено по
први пут, и то је један од новогодишњих поклона локалне самоуправе
мештанима. Некада су Кладовљани на импровизованим дрвеним клизаљкама време проводили на залеђеној површини у Топољару на улазу
у град, на месту данашњег градског парка.

''Бортравел'', највеће борско предузеће за превоз путника, има иза
себе добру пословну годину, па очекују да у предстојећој, 2017. години, ти резултати буду и превазиђени, каже за ''Тимочке'' Драган Рајић, директор “Бортравела” .
-Већ смо кренули са акцијама и активностима које имају за циљ да се
планирани бољи резултати и постигну у наредној години. Већ за новогодишње
и божићне празнике студенти и ђаци ће имати повластице у превозу нашим
аутобусима на свим линијама. Примера ради, за њих је цена карте на релацији
Бор - Београд 1.700, до Ниша 1.200, од Бољевца до Београда 1.600, и од
Зајечара до Ниша 800 динара. Студенти и ђаци карте могу по повлашћеној
цени купити на нашим али и осталим аутобуским станицама, као и у самим
аутобусима ''Бортравела'', а довољно је да притом покажу свој индекс или ђачку
књижицу. Ова акција важи до 31. јануара 2017. године - истиче Рајић.
ЦИЉ ЗАПАДНА СРБИЈА
''Бортравел'' свакодневно држи и линију Бор-Краљево, преко
Врњачке Бање. Крајњи циљ је да линија буде продужена до Златибора
и повеже овај део Србије са Ужицем и Чачком.Захтев за продужетак линије биће поднет већ у наредном регистрационом периоду, али је за то
најпре неопходно испунити одређене услове и обезбедити проходност
до Златибора.

По Рајићевим речима, ''Бортравел'' је поднео захтев надлежном министарству за отварање неколико међународних линија, и очекује да ће захтеви
бити позитивно решени већ почетком наредне године. Када дозволе буду добијене, потенцијални путници ће детаљно бити обавештени о редовима вожње
и осталим условима путовања на овим линијама.
-Експанзија у пословању ''Бортравела'' је започела 2003. године а наставила се након пописивања уговора са Општином Бор о превозу путника у
градско-приградском саобраћају. Уговор је обновљен 2013. године, а уговорени
превоз имамо и са Општином Бољевац. Од 2011. године смо власници аутобуске станице у Бољевцу, а 2013. Године смо отворили и сопствену аутобуску
станицу у Бору, са које полазе сви наши аутобуси у градско-приградском и међуградском саобраћају- вели Рајић.
''Бортравел'' располаже са пословним простором од преко 3.000 квадратних метара. Према речима путника ово предузеће је постало синоним за
поузданост и прецизност. ''Бортравел'' је данас предузеће са 20 година искуства
у послу, 142 запослених радника, преко 100 возних јединица, и са више од
1.000.000 превезених путника у току године.
У време новогодишњих празника ''Бортравел'' ће увести већи број ванредних полазака на међуградским линијама, сходно потребама путника, а потенцијални путници све потребне информације могу добити посредством
телефона
030/457-760.
Још два милиона динара за буџетски фонд за популациону политику

У М Е СТО К О Н Ц Е РТА Н О ВА Ц П А РО В И М А
З А ВА Н Т Е Л Е С Н У О П Л ОД Њ У
БОР - Општина Бор ће, на предлог председника општине
Живорада Петровића, средства у висини од два милиона динара
првобитно планирана за новогодишњи концерт на отвореном, преусмерити у фонд за популациону политику, са циљем да се увећају
средства намењена за вантелесну оплодњу парова на територији
општине Бор.
Као и претходне године, из општинског буџета је издвојено
700 хиљада динара за куповину новогодишњих пакетића за децу
из социјално угрожених породица. Пакетићи ће бити уручени малишанима 31. децембра у поподневним часовима на платоу Дома
културе.
Д.К.

- Код Спортског центра постоје сви услови за несметани рад клизалишта, од приступачне локације, до расвете.То је још једна потврда да
обећања спроводимо у дело. За зимске радости на леду обезбедили смо
120 пари клизаљки. Капацитет на леду је стотину клизача, а интересовање мештана превазилази очекивања - казао је Радисав Чучулановић,
председник општине Кладово.
Радно време клизалишта у граду на Дунаву је од 10 до 21 час .
М.Р.
Првог јануара на платоу Дома културе

К Њ А Ж Е В А Ц
О Т В О Р Е Н О Г С Р Ц А
КЊАЖЕВАЦ - Удружење привредника општине Књажевац иницирало
је организацију манифестације ''Књажевац отвореног срца''. Почетак нове године
биће обележен првог јануара 2017. године на платоу Дома културе.
Књажевчани ће првог дана нове године моћи да пробају грејану ракију и
вино, а привредници су, показујући одговорност према граду у коме живе, припремили и новогодишње пакетиће за децу.
- Удружење привредника предложило је да 01. јануар обележимо акцијом
која ће се звати ''Књажевац отвореног срца''. Она ће се дешавати на платоу Дома
културе од 12:00 часова до 15:00 часова. Носилац акције биће Удружење привредника и сви наши чланови. Имаћемо топла послужења, а даћемо и поклоне
књажевачкој деци - казао је секретар Удружења привредника у Књажевцу Владан
Радовановић.
Љ.П.
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Удржење „Нада“ обележило 15 година постојања

Н О ВО ГОД И Ш Њ А БА Ј К А
КЛАДОВО - Инклузивном представом "Новогодишња бајка", на сцени кладовског Дома културе, Удружење
особа са инвалидитетом "Нада" обележило је 15 година
постојања. Уз подршку деце из
редовне популације, основаца
и средњошколаца, чланови
кладовског удружења показали су да инвалидност није
препрека за позоришни наступ
и аплауз на отвореној сцени.
- "Надини " пријатељи
били су подршка програму који
је још једном потврдио да
наше удружење које се бави
унапређењем живота особа са
инвалидитетом испуњава своју
мисију. Инклузивне и креативне радионице приближиле
су редовну популацију и лица
са инвалидитетом и то је наш

највећи добитак јер смо елиминисали предрасуде- казала је
Татјана Боснић, председница
Удружења "Нада".

Кључки домаћини добили финансијску подршку општине Кладово

ВЕЋА ИЗДВАЈАЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

КЛАДОВО - На пригодној свечаности власницима регистрованих пољопривредних газдинстава подељена су решења о висини износа подстицајних средстава које је општина Кладово из буџета определила за
унапређење пољопривредне производње у 2016. години. То је први пут после
више од десет година да је локална заједница одлучила да издвоји подстицаје
за аграр са намером да сваки пољопривредни произвођач покуша да направи додатну вредност.
- Бавим се сточарством и имам око 150 оваца и осам крава. Уз подршку локалне самоуправе купио сам још две јунице тако да сам увећао сточни
фонд. То ми много значи и хвала свима који су препознали потребе пољопривредника - задовољан је Јован Ивановић, из села Река.
Годинама се у општини Кладово није посвећивала велика пажња
пољопривреди. Тај тренд се коначно променио јер је од 13,5 милиона динара
локална самоуправа за субвенције издвојила око осам милиона динара ,а
новац је распоређен на основу пријава које су достављене на јавном конкурсу.
- Подстицајна средства добио је 121 власник регистрованих газдинстава од укупно 128 колико их је конкурисало. Појединци нису имали валидну
документацију, неки су одустали тако да су сви програми сервисирани са осам
милиона динара- појаснила је Снежана Букатаревић, члан Општинског већа
задужена за пољопривреду.
Пољопривреда је један од три сегмента развоја општине Кладово.
За тај правац определила се актуелна власт која је успела да обезбеди новац
за финансирање програма у пчеларској, повртарској, воћарској и сточарској
производњи.
- У оквиру финансијске подршке пољопривредницима, вратили смо
80 одсто од уложених средстава .Издвајања из општинске касе за пољопривреднике, следеће године, биће већа за 6,5 милиона динара, јер је укупна
сума у буџету за ту намену пројектована на 20 милиона динара- казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово који је домаћинима уручио
Решење о рефундирању трошкова.
М.Р.

Сала Дома културе била је готово испуњена до последњег места.
- То је можда круна пута

који је у минулих 15 година био
посут трњем, али смо успели
да се изборимо за статус- додала је Боснић.
У години на измаку досадашње активности Удружења "Нада" крунисане су
израдом и потписивањем Акционог плана за побољшање
положаја особа са инвалидитетом.
- Акциони план биће
реализован у наредне две године уз подршку локалне самоуправе. Наставићемо са уклањањем архитектонских и других баријера, јер то заслужује
Удружење које окупља 75 чланова различите старосне доби
и армију пријатеља која их не
заборављају - закључила је
Боснић.
М.Р.

Руководство ПД „Салаш“ одржало састанак са
заинтересованима за органску производњу

МОГУЋНОСТИ ЗА ГАЈЕЊЕ
ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА
НЕГОТИН – Пољопривредни произвођачи, али и представници локалне самоуправе Пољопривредне школе, Пољопривредне саветодавне
стручне службе (ПССС), удружења купинара, воћара и пчелара на састанку
који је недавно иницирао Ђанкарло Коста, директор Пољопривредног добра
„Салаш“ разговарали су о могућностима да се на овим просторима гаје органски производи за које је већ сада могуће обезбедити и пласман.
- У последње две недеље имамо интензивне контакте са италијанским власником Пољопривредног добра “Салаш” који је изразио жељу да подстакне развој органске производње у сарадњи са нашим пољопривредним
произвођачима. Такође, жели да обезбеди праксу за ученике Пољопривредне
школе “Рајко Боснић”, да им обезбеди и превоз до Салаша – истиче Јован
Миловановић, председник Општине Неготин.
Органска производња, истичу стручњаци, осим што има велику перспективу ка ино тржиштима, доприноси минималном загађењу животне средине, као и очувању биодиверзитета.
- Да би се неко уопште и бавио органском проиводњом неопходно је
да прође одређени временски период конверзије како би произвођачи добили
сертификат да је њихов производ органског порекла. Сертификате издају сертификационе куће и тај период обично траје до три године по важећим законским прописима, мада у одређеним случајевима може да буде и краће – каже
Владица Гавриловић, дипл.инг ратарства и директор ПССС Неготин.
На територији општине Неготин необрађено је чак 50 одсто ораница, а на територији Борског округа чак 58 одсто. На овим просторима, истичу стручњаци
ПССС, постоје одлични услови за бављење органском производњом, не само
у погледу површина, већ и због климатских услова.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
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ДОГАЂАЈИ
У чаше се вратила ''Дубравка''

СТИГЛА ВИНА ИЗ ''ЏЕРВИНА''
КЊАЖЕВАЦ - Предузеће ''Џервин'' представило је
јавности своја вина. У чаше
вратила се ''Дубравка'', бело
вино по коме су и Џервин и
Књажевац били познати и које
се пило у некадашњој Југославији, а стизало и на столове
Европе и света. Посетиоци
промоције у Дому културе
могли су да пробају и укусе
црвеног вина ''Деспот'' и розеа
''Романса''. Сва вина ових дана
стижу у књажевачке продавнице и угоститељске објекте.
Љубав према винима
определила је менаџмент Џервина да и пре него што су планирали, покрену производњу у
некада чувеном Подруму. Некада запуштени виногради поново рађају квалитетно грожђе,
од којег у чаше долазе ''Дубравка'', ''Деспот'' и ''Романса'',
бело, црвено и розе вино, чија
су душа Књажевчани који га
праве, казао је на промоцији
један од власника Џервина
Ивица Вукелић.
- Уопште није било
лако. Није нам у првом инвестиционом циклусу био у плану
Подрум. Некако смо га остављали за крај, гурали га са
стране. Али, када смо на једној
од Џервнових плантажа у Штипини видели виноград од 20
хектара, јако запуштен, а који је
давао знаке живота, видело се
да је он млад и да има потенУ Јасикову одржани избори

ИЗАБРАНИ
ЧЛАНОВИ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЈДАНПЕК - На овонедељним изборима за Савет Месне заједнице у Јасикову од 19 предложених,
изабрано је 11 кандидата, од
којих су сви са листе Српске
напредне странке, који ће у
наредном четворогодишњем мандату водити ово
село. Сами избори протекли
су без проблема, а како је
званично саопштено, од 548
пунолетних мештана, колико је уписано у бирачки
списак, бирачко право искористила су 282. Пребројавање је показало да је било
14 неважећих листића.
И.Ћ.

цијала. Једноставно нисам
имао срца да га искрчим. Позвао сам професоре са Пољопривредног факултета у Земуну и замолио их да направе
план ревитализације. У року од
три године успели смо да виноград у који 10 година нико није
ушао, дигнемо на ноге. Он још
није у пуном роду, али имамо
већ 60 -70 одсто родности. И
Подрум је морао да се ревитализује, да се купи нова опрема
за прераду и складиштење.
Урадили смо 30 одсто посла,
али упослили смо капацитете
довољно да можемо ог грожђа
са наших плантажа да прерадимо, складиштимо и чувамо
вино и стављамо га натржиште. Књажевчани су душа
овог вина, сви људи који раде

у виноградима и у Подруму су
Књажевчани – рекао је Вукелић.
Вино ''Дубравка'' сећа
на нека лепа и срећна времена
и надам се да је наговештај да
су таква времена поново пред
нама, казао је председник општине Милан Ђокић.
- И ја и сви Књажевчани
бићемо још срећнији када на
рафтовима продавница поново
видимо ''Дубравку''. Она је
један од симбола Књажевца,
подсећање на неко лепо,
срећно време када је у Књажевцу радило много фабрика и
када су људи имали већи стандард. Надам се да је она само
један од симбола који показује
да ће Књажевчани поново живети добро и да ће поново по-

чети да користе све што им је
Бог дао, а то је плодна земља,
туристички ресурси...Џервин
јесте добар партнер произвођачима воћа, а у наредном периоду биће и произвођачима
грожђа, поврћа. С једне стране
– субвенције и помоћ људима
из општинског буџета, а с друге
добро и сигурно тржиште – нагласио је Ђокић.
Џервин је некада био
познати бренд не само у границама Југославије, већ и у Европи и свету. Желели смо да
тај бренд оживимо, стварајући
нову причу, истиче менаџер
Подрума Радован Јовић.
- Остали смо доследни
том бренду и желели да га
оживимо. Тако је настала прича о нашем врлом винару Деспоту, који се 1927, када је
Подрум основан, заљубио у
прелепу девојку из ових крајева, која се звала Дубравка.
Између њих се створила Романса, а наставак следи... –
истакао је Јовић.
Џервинова вина до краја године наћи ће се у књажевачким продавницима и угоститељским објектима. У 2017.
преко Новог Сада и Београда
предстоји освајање српског
тржишта. У све успешнијој компанији очекују да ће од 2018.
имати довољне количине квалитетних вина за целу земљу.
Љ.П.

Археолози контролишу налазишта на обали Дунава од Прахова до Кладова

УСКОРО ПРЕЦИЗНА МАПА ЛОКАЛИТЕТА
НЕГОТИН – Стручни тим
предвођен археологом Горданом
Јањићем, музејским саветником у
Музеју Крајине у Неготину пројектом
археолошког рекогносцирања десне
обале Дунава од Прахова до Кладова настоји да дефинише шта је од
истраживаних археолошких локалитета остало након више од 30 година
од заштитних истраживања. Стручни
тим у којем раде два доктора наука,
један докторант и четири археолога
осим што у току ових опсежних археолошких истраживања проверава
у каквом су стању локалитети, откривени осамдесетих година, настоји и
да евидентира нове, који до сада
нису били познати.
- Значај овог пројекта лежи у
чињеници да се на овај начин ажурирају наша знања о броју и стању археолошких лоаклитета на подручју
Неготинске Крајине. Такође, покушавамо да спречимо константну девастацију културних добара од стране
дивљих копача, који несметано
уништавају културно наслеђе на
овом подручју – истиче Гордан
Јањић, руководилац пројекта „Архео-

лошко рекогносцирање десне обале
Дунава од Прахова до Кладова“.
Истраживања финансира
Министарство културе, а реализује
их Музеј Крајине. Детаљно се прегледава сваки метар обале Дунава,
заправо појас и до 500 метара од
воде.
-Први резултати су изванредни, овај део обале Дунава био је

“црна рупа” по питању прецизне локације, броја, стања на терену археолошких локалитета. По завршетку
истраживања објавићемо комплетан
извештај са терена– додаје Јањић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин
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