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БОР, КЊАЖЕВАЦ, МАЈДА-
НПЕК - Рударско - топионичарски
басен ''Бор'' (РТБ) ће бити стабилна
компанија која ће стварати приходе и
бити носилац развоја целе ове регије.
За то је гарант Влада Републике
Србије, рекла је на трибини у Бору Зо-
рана Михајловић, потпредседница
Српске напредне странке (СНС) и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре. Грађани, сматра она,
виде да се у Србији живи све боље и
боље, да је смањена незапосленост  и
повећана сигурност грађана.

Влада Александра Вучића за
две године постигла је више него сви
његови претходници за 10 или 15 го-
дина. Тај успех се види на сваком ко-
раку у Србији. Ова влада је успела да
Србију извуче из банкрота, јер је она у
том тренутку била ''буре без дна''.
Вучић је успео то ''буре'' да завари,
рекао је у свом обраћању Благоје Спас-
ковски, повереник Српске напредне
странке у Бору и генерални директор
РТБ-а ''Бор''.

- Ако се питате шта је Бор
добио од ове владе, на чијем челу је
Александар Вучић, добио је много.
Добио је сигурност, 5.000 радника је
остало на радним местима, са добрим
и редовним примањима. Сви они могу
у свим радњама,  па чак и у кинеским,
са административним забранама да
пазаре и узимају робу. То ретко који
град себи може да приушти. Зато Бо-
рани морају да имају бар пет одсто
више гласова за СНС на предстојећим
изборима од осталих градова у Србији-

закључио је Спасковски.
СНС се од свог оснивања за-

лагала за родну равноправност и за
оснаживање жена. Све више жена за-
узима важне функције у нашој држави,
сматра Студенка Ковачевић, кандидат-
киња за посланика на листи СНС-а.

- У Бору, од осам јавних пред-
узећа на челу четири су жене, а исто то-
лики број јавних установа, такође, је
предвођено женама. Жена има у Оп-
штинком већу, помоћника председника
Општине...Тако смо на делу показали
колико жене могу да допринесу у во-
ђењу послова и у јавном животу-каже
Ковачевић.

Зорана Михајловић је истакла

је да је Бор често посећивала и да он
изгледа све лепше и лепше. Локална
самоуправа је урадила инфраструк-
турне радове за које би се могло рећи,
сматра она, да су у надлежности
државе. Михајловићева је нагласила
да ће РТБ ''Бор'' бити стабилна компа-
нија која ће стварати приходе и да је за
то гарант Влада Републике Србије.

- Желим да замолим све при-
сутне чланове и симпатизере наше
странке, разговарајте са грађанима јер
имате чиме да се подичите. Ова влада
је за две године свога мандата урадила
много за Србију. Шта год да кажу Тадић
и Пајтић веома лажу, јер они су напра-
вили ту ''рупу'' у буџету коју смо ми на-
следили. За две године, како
статистика каже, од 28 одсто незапос-
лених данас имамо 17,6 одсто. И док су
неке претходне владе годишње отва-
рале 10-12 километара путева, ми смо
изградили 100 километара ауто-путева.
Ми смо Влада која ће Србију премре-
жити путевима и ауто-путевима. Народ
више не верује обећањима већ резул-
татима рада, ономе  шта је ко од нас
урадио-поручила је Михајловићева.
У наставку трибине, у препуној сали
Дома културе, присутни су имали при-
лику да постављају питања, а већина
се односила на изградњу путне мреже
у Бору и околним селима.

Трибини је поред осталих го-
стију присуствовао и Зоран Дробњак,
директор ''Путева Србије''. 

Потпредседница СНС Зорана
Михајловић обишла је и Дом за стара
лица у Бору и том приликом поручила

да СНС никада неће изневерити пен-
зионере.

- У име председника СНС
желим да се захвалим пензионерима
не само за њихово одрицање у пре-
тходне две године него и на огромној
подршци коју су дали и премијеру и
Влади. Оно што можемо да обећамо је
да пензионере никада нећемо изневе-
рити и да ћемо радити  брже, боље и
још енергичније –казала је Михајло-
вићева.

Потпредседница СНС је на-
гласила да што пре мора да се разго-
вара са надлежним министрима, како
би се Дом за стара лица, у што краћем
року ставио у функцију.

- Дом има амбуланту и све
остало што је неопходно за негу старих
људи и можда би требало да тако из-

гледа сваки дом у Србији и на томе
ћемо радити. У наредном периоду
ћемо разговарати и видети шта је све
потребно како би се запослили људи и
како би Дом за старе у Бору почео са
радом-казала је Михајловићева.

Зорана Михајловић, потпред-
седница Српске напредне странке
(СНС), приликом посете Мајданпеку у
уторак, 29.марта, обрадовала је своје
домаћине изјавом да ће ове године
бити поправљени путеви Мајданпек –
Кучево и Доњи Милановац – Голубац. 

- Треба да наставимо да поди-
жемо Мајданпек, да се у њему живи као
што се некада живело, некада раније,
пре доста година и да поручимо грађа-
нима Мајданпека да ћемо се, не само
борити да РТБ Бор ради, него да ћемо
се борити и да се у Мајданпеку отварају
и нове фирме и предузетничке радње
и да учинимо све што можемо, да се
просто живи боље – речи су којима се
Зорана Михајловић обратила Мајдан-
печанима.

У име домаћина, потпредсед-
ницу СНС поздравио је Дејан Вагнер,
први човек општине и нагласио да је
Михајловићева и као министарка саоб-
раћаја упозната са проблемима које оп-
штина Мајданпек има у области
инфраструктуре

- У 2016.години биће уложено
у путну структуру општине Мајданпек
250 милиона динара. Од тренутка када
је формирана Влада Републике Србије
са Александром Вучићем  на челу,
један од приоритета, поред фискалне
консолидације и уређења буџета, било
је улагање у путну инфраструктуру.
Нема развоја, нема привреде,  нема ту-
ризма, па  не можемо причати ни о раз-
воју Доњег Милановца, уколико
немамо добре путеве. Дакле, Мајдан-
пек – Кучево пут је који ће се сигурно
радити и Доњи Милановац – Голубац,
такође -  прецизирала је потпредсед-
ница СНС и нагласила: -  И у претходне
две године 100 километара аутопута
није било само обећање. Путеве које
сам навела и 250 милиона динара се
улаже за преко 50 километара рехаби-
литације или радова на путевима и то

је јако важно за општину Мајданпек. 
На наше питање колико је ре-

ална нада да и Дунав саобраћајница

Зорана Михајловић је одговорила:  -
Мора постати. На томе радимо већ две
године. О томе разговарамо са свима,
са многим међународним финан-
сијским организацијама и донаторима.
Некако сви смо окренути само желез-
ници или путевима, а мање се размиш-
љало и радило на саобраћајници која
се зове Дунав. За нас је важан развој
туризма, Дунав и добра путна инфра-
структура.

У пратњи домаћина, Зорана
Михајловић је истог дана посетила и
Доњи Милановац.

Потпредседница Српске на-
предне странке и министарка грађеви-
нарства, саобраћаја и инфрастру-
ктуре Зорана Михајловић најавила је у
Књажевцу изградњу путних праваца
који ће Књажевац и Пирот повезати са
Старом планином. 

Председник СНС Александар
Вучић и директор ЈП ''Стара планина''
Владимир Симовић одвојено су
најавили изградњу два путна правца:
Књажевац-Кална и Пирот-Стара пла-
нина, па се поставља питање хоће ли
бити пара за оба. Зорана Михајловић
каже да новац неће бити проблем, уко-
лико претходно буде израђена
пројектно-техничка документација. 

- За један од та два пројекта,
пут од Књажевца до Старе планине,
постоји пројекат, за други се ради. Пи-
тање је и да ли постоји потреба за екс-
пропријацијом. Када све то буде
решено, до краја јесени расписујемо
јавни позив и бирамо извођача. На Ми-
нистатарству је да контролише дина-
мику радова - рекла је у Књажевцу
Михајловићева.
У присуству министарке Зоране Ми-
хајловић, у Грабовици код Кладова
означен је завршетак радова на одвод-
ном каналу за прихват бујичних и под-
земних вода, са седам попречних
мостића. Вредност тих радова је 158
милиона динара.

- Ускоро следи  наставак
градње моста код Милутиновца и реха-
билитација дела државног пута Брза
Паланка – Кладово – рекла је Михајло-
вићева. Е.Т.-С.В.-Љ.П.

ПРИОРИТЕТ УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА
Потпредседница СНС Зорана Михајловић у посети Бору, Књажевцу, Мајданпеку и Кладову

...у Мајданпеку

Зорана Михајловић у Бору...
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СОКОБАЊА - Мини-
старка пољопривреде и за-
штите животне средине
Снежана Богосављевић Бош-
ковић, обишла је 22. марта, на
Светски дан вода, Бованско
језеро, потенцијални извор
снабдевања пијаћом водом,
како Сокобање тако и градова
у окружењу. 

Министарка је, са сво-
јом делегацијом, посетила и
пољопривредно газдинство
Жике Милошевића из Вр-
бовца а након тога одржан је
тематски састанак у општини
Сокобања са представницима
локалне самоуправе. Теме са-
станка су биле презентације
истраживања акумулације Бо-
ван и физибилити студије за
изградњу постројења за пре-
раду отпадних вода.  

- Разговарали смо о
важним питањима за живот
грађана Сокобање али и дру-
гих грађана из околних места,
Алексинаца, Ражња, Параћи-
на и других. Главна тема раз-
говора било је водоснабде-

вање али и управљање отпад-
ним водама на овом подручју.
Изузетно сам задовољна оним
што сам чула од наших до-
маћина а тиче се оног што је
урађено у предходном пе-
риоду и када се ради о мони-
торингу квалитета воде Бо-
ванске акумилације и када су
у питању припреме за рекон-
струкцију постојећег водовод-
ног система и канализаци- оне
мреже - каже Богосављевић

Бошковић. 
Представници мини-

старства обећали су помоћ
локалној самоуправи и у сми-
слу припреме потребне тех-
ничке документације за ре-
конструкцију постојећег водо-
водног система који је доста
стар и који бележи значајне гу-
битке воде али и за рекон-
струкцију канализационог си-
стема за аплицирање на кон-
курсу који је расписала Дирек-

ција за воде а односи се на су-
финансирање радова на ре-
конструцији водоводне и ка-
нализационе мреже. Поред
овог, договорени су и кораци
ка припреми једне опсежне
техничке документације за ду-
горочно решавање питања во-
доснабдевања, изградње по-
стројења за прераду отпадних
вода, реконструкцију посто-
јеће канализационе мреже са
којом ће се конкурисати за
средства из ИПА фондова Ев-
ропске уније.

У делегацији је поред
министарке Богосављевић Бо-
шковић био и Александар Ве-
сић помоћник министра, Игор
Грабеж саветник, Наташа Ми-
лић , директор републичке ди-
рекције за воде, Весна Митро-
вић, начелник одељења за
заштиту природних ресурса и
Драгана Механдзић , шеф од-
сека за спровођење и пра-
ћење пројеката финансираних
из фондова ЕУ и међународне
помоћи у области жи- вотне
средине.                            М.Б.

ПОМОћ У ПРИПРЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић обишла Сокобању

Министарска Снежана Богосављевић у посети Сокобањи

БОР - Никола Шаино-
вић, члан Главног одбора Со-
цијалистичке партије Србије
(СПС) нагласио је на трибини
под називом „Србија и НАТО“ у
Бору, да држава мора да уђе у
активну политику споразуме-
вања и тражења  могућих доку-
мената уређења односа.
Шаиновић је поручио и да бри-
селски процес споразумевања
кроз време остаје држави као
пут како да једну неуређену
међу уредимо, како би могло да
се живи са обе стране те међе.

- СПС је државотворна
партија. Мој је циљ да као човек
који је НАТО осетио на „леђима“
и по „глави“, мојим суграђанима
покажем све елементе односа
према НАТОУ, да им објасним
„НЕ НАТО-у“ са државничким
аргументима, и са елементима
будућности Србије укључујући
војну неутралност и интеграције
у Европску унију. То није нимало
једноставно, и то се не може ре-
шити само паролама, уз најду-
бље опредељење грађана Ср-
бије да су против чланства
Србије у НАТО, ми морамо да
као држава развијамо односе са
окружењем, а окружење око нас
је НАТО. Све су државе око нас
чланице НАТО, и то је наша ду-

горочна позиција. Да би нашу
војну неутралност обезбедили
ми односе са њима морамо да
уредимо. То није ствар љубави,
еуфорије, једних избора, него је
ствар државне стратегије. СПС
мисли да је та стратегија могућа
и да није лака, као и да се неће
завршити демонстрацијама не-
го стрпљивом и организованом
политиком. Од војне неутрално-
сти нам остаје да наши војници
не учествују ни у једној војној
операцији коју води НАТО и да
наша територија не може да
буде употребљена за било

какве војне, а поготову не ратне
активности против трећих зе-
маља а првенствено Русије. То
значи нити наши војници у
НАТО униформи нити америчке
ракете које гађају Русију у
Србији. То су две црвене линије.
Оне су у односима у којима ми
сада живимо за нас и опреде-
љење и убеђење и патриотизам
– казао је Шаиновић.

Он је нагласио да  из си-
туације у којој се друштво на-
лази а која је изазвана тако
дугим кризама великом унутар-
њом мобилизацијом, око конце-

пата  и кадровског потенцијала
који има СПС, та политичка оп-
ција може да направи брже ко-
раке у економском, унутра-
шњем и спољно политичком по-
гледу.

- Нама овог момента, у
овим изборима СНС није ни
идеолошки ни политички про-
тивник. Наши директни идео-
лошки и политички противници
су деривати Демократске стр-
анке. Они су директно нама по-
литички супротстављени. Они
су данас у позицији да се боре
за цензус, али то не умањује
СПС да на свом кључном идео-
лошком плану направи крупан
искорак. Тај крупан искорак није
против СНС-а него бочно од
њега на политичком крилу које
је нама наме- њено – казао је
Шаиновић и додао да је увек
добро оно што грађани желе.

Шаиновић је рекао и да
свака партија па и СПС треба
да се бори да у овим условима
оствари што бољи резултат и
што већи утицај у будућем пар-
ламенту.

-То је циљ и СПС на то
треба да се концентрише а
други нека добију онолико ко-
лико у њих грађани имају пове-
рења – додаје Шаиновић.     Д.К.

СРБИЈА И НАТО
СПС одржао трибину у Бору

Никола Шаиновић
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КЛАДОВО - Да хума-
ност Кладовљана не познаје
границе потврдила је поро-
дица Ђорђа Пауновића  која
живи у Хилороду у Данској,
јер је за лечење  Гордане Ми-
тић, двогодишње девојчице из
Кладова која болује од Драве-
товог синдрома, донирала
2000 данских круна . Непо-
средно по доласку из Краље-
вине Данске у родну Гра-
бовицу, Ђорђе је посетио Ми-
ладинку Точаковић самохрану
мајку  и уручио јој помоћ. 

- Када смо сазнали за
невољу мале девојчице син
ми је дао обавезу да посетим
њену породицу  и да дона-
цијом дамо  скроман допри-
нос у акцији која је покренута
за њено лечење. Ганула нас
је ситуација у којој девојчица
одраста, али и подршка пред-
седника општине који као
лекар настоји да олакша те-
гобе трочлане породице.
Желим да мала Гоца  има
лепо детињство, да оздрави и
крене у школу са својим
вршњацима - казао је Пауно-
вић.

У разговору са Мила-

динком Точаковић , мајком бо-
лесне девојчице и предсе-
дником општине др Драганом
Будујкићем, Пауновић је обе-
ћао да ће по повратку у Кра-
љевину Данску покренути
акцију за оснивање  "Фонд за

помоћ оболелој деци у ма-
тици".

- Уверен сам да ће
наши сународници у Сканди-
навији, али и у другим дело-
вима Европе препознати зна-
чај тог фонда, јер ће прикуп-
љена средства бити усме-
рена за лечење болесне де-
це, али и за помоћ угроженим
породицама у завичају којих
је из дана у дан све више- го-
вори Пауновић.

Та идеја наишла је на одобра-
вање локалне самопураве
којој се свакодневно обраћају
мештани жртве невоље , бо-
лести и транзиције .

- Гест породице Пау-
новић је гаранција  да соли-
дарност наших сународника
из дијаспоре у прикупљању
помоћи за лечење Гордане
неће изостати. Могућности
локалне самоуправе  су лими-
тиране, али нећемо одустати
и сматрам да смо на добром
путу када је реч о настојању
да се проблем реши. Под-
ршка људи из белог света је
драгоцена , а у то смо се уве-
рили безброј пута до сада -
казао је др Драган Будујкић
председник општине Кла-
дово.

Миладинка Точаковић
са три кћери живи као подста-
нар и бори се да својој деци
обезбеди бољи живот. Упркос
тешкој ситуацији коју додатно

компликује болест најмлађе
Гордане, самохрану мајку хр-
абри сазнање да оне, ипак
нису остале саме.

- За наш проблем нису
знале ни комшије из улице у
којој живимо.Међутим када се
болест погоршала јер је  за
само девет дана Гордана
имала шест тешких напада,
обратили смо се за помоћ
председнику општине који је
низом конретних мера успео
да нам делимично ублаже те-
гобе. Тада су се укључили ме-
дији и људи добре воље ,
ситуација је кренула на боље
, а  то нам даје наду да ћемо
можемо победити болест  јер
сада више нисмо саме - са су-
зама у очима говори Мила-
динка.

Акцију за помоћ малој
Гордани која болује од ретког
облика епилепсије  покренули
су Центар за хумано  дело-
вање "Логотера" и Асоција-
ција за развој Кладова  уз под-
ршку људи добре воље.

Они су организовали
хуманитарни концерт класи-
чне гитаре на коме је свирао
Кладовљанин Данило Ми-
лојковић члан Београдског ги-
тарског друштва. 

Приход од 76.000 ди-
нара уплаћен је на наменски
жиро рачун број 205 –
900101920179014 код Комер-
цијалне банке.                  

М.Р.

Х У М А Н О СТ   Н Е   П О З Н А Ј Е   Г РА Н И Ц Е
Породица Пауновић  донирала помоћ болесној девојчици

Миладинка Точаковић прима донацију
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МАЈДАНПЕК - У Мајдан-
пеку је у понедељак одржана се-
дница Општинског већа и након
разматрања усвојен је извештај о
раду Центра за социјални рад и
Музеја у Мајданпеку за прошлу
годину, као и Предлог локалног
акционог плана запошљавања
општине као и предлог пројекта
“Кућа наде за треће доба”. Било
је речи и о низу других изузетно
актуелних тема из делокруга
рада општинске владе.

Центар за социјални рад
у Мајданпеку је, према извештају
који се нашао пред члановима
Општинског већа,  у току прошле
године имао пуно посла, реша-
вајући одређене проблеме ста-
новника ове општине, о чему
сведочи и податак о броју корис-
ника, као и податак да је било чак
1510 захтева за једнократном
новчаном помоћи, од којих је око
90 одсто позитивно решено и око
5,5 милиона динара, односно
скоро половина буџета ове уста-
нове на то утрошена, најчешће за
исхрану, лечење, медицинска по-
магала, путовања на лечење и
слично. Број корисника новчане
помоћи породицама усталио се
између 620 и 680, а као одређену

врсту помоћи у заједници, 88
лица је прошле године оствари-
вало право на помоћ у кући. На
жалост, ове године у очекивању
потребне сагласности та услуга

још није активирана, иако код од-
ређеног броја корисника постоји
и спремност да делимично уче-
ствују у финансирању. Музеј у
Мајданпеку је своју активност у
2015. години реализовао кроз
бројне пројекте и сарадњу са

другим установама, а Локални
акциони план запошљавања оп-
штине Мајданпек се базира на
пет програма, од самозапошља-
вања, преко практиканата, јавних

радова до јачања, односно,  под-
ршке Бизнис инкубатору и Канце-
ларији за младе. Предложени
пројекат “Кућа наде за треће
доба”  је прихваћен као и закљу-
чак о утврђивању износа потреб-
них средстава од 4,5 милиона

динара за одржавање манифе-
стација у овој години. Када је реч
о предлогу Програма коришћења
средстава буџетског фонда за за-
штиту животне средине, чуло се
да је базиран на приходу од 31, 5
милиона динара, али да ће пред-
лог морати да добије сагласност
ресорног министарства пре него
што буде усвојен на седници
Скупштине општине. Предлог од-
луке о расписивању јавног огласа
за отуђење грађевинског зем-
љишта у јавној својини, заправо
је намера да се искаже ини-
цијатива према потенцијалним
инвеститорима за изградњу коге-
неративног постројења на бази
биомасе, за које има већ пет за-
интересованих. Предлог про-
грама контроле и смањења
популације напуштених паса и
мачака на територији општине је
потпуно у складу са законом који
регулише ову област, али је от-
крио и податак да је 2014.-те
ухваћено 199, а прошле године
92 пса луталице, а да је због
уједа паса, којих је било дупло
више него претходне године, за
58 захтева исплаћена одштета од
2,1 милион динара.                  

С.В.

КУћА НАДЕ ЗА ТРЕћЕ ДОБА
Седница Општинског већа

Седница ОВ Мајданпек
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БОР - Општинским Фондом
за развој пољопривреде и рурални
развој за 2016.годину предвиђено је 20
милиона динара, колико је из општин-
ског буџета било издвојено и прошле
године. По речима Александра Ми-
цића, члана Општинског већа задуже-
ног за пољопривреду, програми по
којима ће се расписивати конкурси и
додељивати субвенције пољопри-
вредницима састоје се из седам мера
подршке.

- Битно је истаћи да смо за
све мере добили сагласност Мини-
старства пољопривреде што значи да
је програм урађен у складу са законом
и испуњава све задате критеријуме
који су прописани.  За заштиту и уна-
пређење државног пољопривредног
земљишта предвиђено је 250 000 ди-
нара, за вештачко осемењавање го-
веда пет милиона динара, за куповину
садница из области воћарства и вино-
градарства планирано је милион ди-
нара. Ове године имамо и прво
пошумљавање пољопривредног зем-
љишта медоносним врстама дрвећа у
износу од милион динара, затим за
одржавање манифестација и едука-
ција из области пољопривреде из-
двојено је 200 000 динара, од чега је
максимални износ субвенције у износу
од 20 000 динара по одржаној мани-
фестацији или едукацији-истиче
Мицић.

Нова мера у програму за раз-
вој пољопривреде је субвенција за ос-
нивање нових задруга и удружења за

коју је планирано 200 000 динара.
- Локална самоуправа ће суб-

венционисати до 50 одсто трошкове
који настају приликом регистрације,
као што су трошкови приликом регист-
рације у АПР-у, отварање рачуна у
банци и све оно што настаје приликом
оснивања нових пољопривредних за-
друга и удружења-нагласава Мицић.

Последња мера у овогодиш-
њем програму за коју је планирано 12
350 000 динара је субвенција за купо-
вину стоке-јуница, коза, оваца и
свиња.

- За куповину јуница опреде-

љен је износ од осам милиона динара,
при чему се може конкурисати за купо-
вину минимално две јунице, од чега је
субвенција локалне самоуправе 50
одсто, а максималан износ по корис-
нику ограничен је на 850 000 динара.
За куповину оваца  планирано је 1 650
000 динара, од чега је субвенција та-
кође у износу од 50 одсто, а минима-
лан број за који се може конкурисати
је куповина  десет оваца, а макси-
мална субвенција по газдинству орга-
ничена је на 250 000 динара-каже наш
саговорник и додаје да је за куповину
коза овогодишњим програмом плани-

рано милион динара, а критеријуми су
исти као и за куповину оваца.

Једна од новина у програму
за куповину стоке је субвенција за ку-
повину свиња, за коју је опредељен 1
700 000 динара. Субвенција општине
биће у износу од 50 одсто, а на кон-
курсу ће минимални износ за који се
може остварити субвенција бити купо-
вина три  свиња, а максималан износ
ограничен је на 150 000 динара.

-  Сва стока за коју ће оп-
штина Бор давати субвенције се мора
купити од регистрованог произвођача
или одгајивача, који ће издати рачун
или отпремницу за куповину стоке, на
основу чега ће наши пољопривред-
ници моћи да конкуришу за повраћај
средстава-закључује Мицић.

Општи услови за пријаву на
конкурсе за субвенције у области по-
љопривреде и руралног развоја су да
пољопривредници имају регистрована
пољопривредна газдинства, а по речи-
ма нашег саговорника предност ће
приликом бодовања имати млади по-
љопривредни произвођачи, као и они
који социјално и пензионо уплаћују
преко пољопривреде.

Једини конкурс који је отво-
рен током целе године је субвенција за
вештачко осемењавање говеда, при
чему пољопривредници из општинске
касе добијају по 2 000 динара за свако
осемењено грло, а у току је и конкурс
за одржавање манифестација и едука-
ција у области пољопривреде који
траје до 18.априла 2016.године.    М.М.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Усвојен програм мера за развој пољопривреде

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је почела исплата финан-
сијске помоћи пензионерима, чије су пензије испод 15 хиљада
динара. 

Центру за социјални рад за овај вид помоћи пријавило
се око 4.200 пензионера, па ће исплата трајати три радне не-
деље, процењују у локалној самоуправи. 

Ово је само један од видова солидарности са нашим
најугоженијим суграђанима, каже председник општине Милан
Ђокић.

- Општина Књажевац је општина која не дугује никоме
ништа,  нема кредитна задужења и која је у претходним годи-
нама много уложила у пољопривреду, инфраструктуру, у јавни
превоз, бесплатне ужине. Због тога смо били у могућности да
на овај начин, директном подршком из буџета, помогнемо
нашим најстаријим, а најугроженијим суграђанима – казао је
Ђокић. Љ.П.

ПОМОћ ЗА 4000 ПЕНЗИОНЕРА 
Исплата ће трајати три недеље

У СВИМ НАСЕЉИМА
ОСИМ КЛОКОЧЕВЦА

За 24.април заказани и избори за чланове савета МЗ

МАЈДАНПЕК - У
свим месним заједницама
општине Мајданпек, са изу-
зетком Клокочевца, 24.апри-
ла, биће одржани и избори
за чланове савета месних
заједница.Одлуку о расписи-
вању тих избора потписао је
24.марта, Славиша Божино-
вић, председник Ску- пштине
општине Мајданпек. Рокови
за изборне радње почели су
да теку од 25.марта, а из-
бори ће се обавити тајним
гласањем у времену од се-
дам до 20 часова на бирач-
ком месту које ће посебним
решењем одредити бирачка
комисија самих месних за-
једница.

- На основу члана
106, став 3, Статута општине
Мајданпек, Сл.лист општине
Мајданпек број 7/08 и члана
19 Статута месних зајед-
ница, као председник СО
Мајданпек, 24.марта 2016.г.
доносим одлуку о расписи-
вању избора за чланове са-
вета месних заједница на

територији општине Мајдан-
пек, са изузетком Савета
Месне заједнице Клокочевац
где мандате још траје. И зва-
нично, расписујем изборе за
чланове савета месних за-
једница, - саопштио је Сла-
виша Божиновић, председ-
ник СО Мајданпек. - Позивам
грађане да изађу на изборе
и гласају, односно, заокруже
редни број испред имена
кандидата у које имају на-
јвише поверења и који ће их
представљати у наредном
периоду. Позивам све пред-
ставнике политичких партија
и групе грађана који дају по-
литичку и логистичку под-
ршку онима који учествују  у
изборном процесу на толе-
рантно понашање и међу-
собно уважавање. Нека ар-
гумент изборне кампање бу-
ду програм кандидата  и раз-
вој месне заједнице. 

Одлука о расписива-
њу ових избора је истакнута
на огласним таблама.

С.В.

Александар Мицић

Милан Ђокић и Драган Манчић
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БОР - Европска унија  је , у
протеклих 15 година, посресдством
разноликих фондова пружила велику
помоћ Србији у у реалализацији мно-
гобројних пројеката као и развоју не-
владиног сектора. За становнике
Борског округа најинтересантији је
програм међуграничне сарадње са
Румунијом,који се спроводи у оквиру
Инструмента за предприступну по-
моћ или много познатији као ИПА
фондови. Осим Борског, још пет
округа из Србије могу да конкуришу
за средства из овог фонда посред-
ством пројеката а то су: Северно,
Средње и Јужно банатски, Подунав-
ски и Браничевски округ , од румун-
ских покрајине Тмиш, Караш Северин
и Мехединци.

- Што се тиче програма пре-
кограничне сарадње они се плани-
рају на седмогодишњем периоду.
Тренутно је започео процес затва-
рања програма прекограничне са-
радња Румунија –Србија за период
2007. – 2013.године а, у исто време
почело је спровођење новог програм-
ског периода који се односи на 2014.
до 2020. године – каже Василија Ста-
нић , координатор за подршку нацио-
налном телу за спровођење Интерег
– ИПА програма, и  додаје – За поме-
нути период,  који је почео 2014. го-
дине , Европска унија је издвојила ,
само за ИПА програме 75 милиона
евра, на шта треба додати и и 15

одсто средстава националног финан-
сирања тако та укупна сума износи
88 милиона евра. Прошле године,
15.септембра расписан је први позив
за пријављивање пројеката и у ок-
виру овог позива за такозване обичне
пројекте издвојено је 27 милиона
евра, а у исто време важе и позиви за
прикупљање стратешких пројеката,
за које је издвојено 22 милиона евра.
Области из којих пројекти могу да се
подносе, односе се на запошља-
вање, заштиту животне средине и
управљање ризицима, одржива мо-

билност и приступачност је област
која се односи на инфраструктуру и
саобраћај и четврта област је тури-
зам.

Рок за подношење обичних
пројеката истекао је 1. фебруара  ове
године и поднето је 176 пројеката , а
до 15. марта био је рок за предају
стратешких пројеката. Разлика из-
међу обичних и стратешких пројеката
је у висини новца који се тражи, па
тако ИПА фонд за такозване обичне
пројекте максимално даје до два ми-
лиона евра, а за стратешке пројекте

та сума може бити и 12 милиона
евра.

- Стратешки пројекти морају
да укључе шире партнерство и да
имају утицаја на већи део прихват-
љиве територије  а резултат мора
имати дугорочнији карактер. Када је
реч о томе о ко може да конкурише за
ИПА програме, морам да нагласим
да средства могу да добију само не-
профитне организације као што су
министарства, Националнхе службе
за запошљавање, затим национална
предузећа на националном нивоу као
што су Србија шуме, Србија воде и
слично, јер оне могу да докажу да
имају надлежност и на територији за
које се средства из ових програма
одобравају. Осим ових могу да конку-
ришу локални и регионални органи
власти, невладине организације и
удружења грађана, привредне ко-
море и спортска удружења. Морам да
напоменем да у билатералним про-
грамиама прекограничне сарадње ,
на пример ако за одређени пројекат
конкурише локална самоуправа, она
мора имати партнера из Румуније
који ће учествовати у реализацији
програма. То партнерство је кључно
и основа је прекограничне сарадње.
Иначе, на једном пројекту могу бити
укључена највише пет партнера  од
којих је један водећи а њихов однос
се регулише посебним споразумом –
рекла је Станићева.                     З.М.

ПАРАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ДО БОЉЕГ ЖИВОТА
Посредством  ИПА фондова до реализације важних програма

Василија Станић

НЕГОТИН  - У Сиколу, селу
које је прошле године понело ти-
тулу свеукупног победника овог
марта почела је 43. смотра извор-
ног народног стваралаштва “Су-
срети села општине Неготин”.
Домаћин, КУД  „Чучук Стана“  пред-
ставио свадбеним умивањем, оби-
чајем о другом дану свадбе, а
гости, КУД „Живорад Петровић-
Дудић“ из Јасенице “Ђурђевдан-
ским уранком”. 

- Ова манифестација је
доказ да бринемо о својој тради-

цији, фолклору и очувању богатог
културног наслеђа нашег краја, а
циљ Сусрета села је управо чу-
вање од заборава изворне народне
песме, фолклора, предања, но-
шњи, једном речи свега што пред-
ставља народно стваралаштво
Неготинске Крајине – истакао је
Јован Миловановић, председник
Општине Неготин на отварању
смо- тре.

Обичаје својих села до
23.априла представиће кроз игру и
песму 13 крајинских села месних

заједница од Сикола и Јасенице,
преко Карбулова, Речке, Тамнича,
Кобишнице, Чубре, Буковча, Мок-
рања, Видровца, Штубика, до Јабу-
ковца и Шаркамена. 

- Општина Неготин и у
овим тешким временима улаже ве-
лика средства у развој месних
заједница. Препознали смо значај
и приоритете који су веома важни
за развој села, која се из године у
годину празне. У села смо у про-
шлој години уложили преко 70 ми-
лиона. Тај износ ће у овој бити
већи. Само за санацију путне
мреже која је у изузетно лошем
стању, издвојили смо четири пута
више новца него прошле године.
Аграрни буџет ове године је 25 ми-

лиона –рекао је Миловановић и
додао да локална самоуправа на-
ставља да помаже села и културна
уметничка друштва и кроз ову
смотру, па ће тако сваком селу,
учеснику манифестације, за при-
прему и организацију општина Не-
готин дати по 60.000 динара.

Свеукупни победник, по
традицији, биће проглашен на за-
вршној смотри у мају у оквиру
“Мајских свечаности”, а поводом
Дана Општине Неготин. Уз титулу
најбољег победничком ансамблу
припашће и новчана награда у ви-
сини од 30.000 динара, другопласи-
раном 20.000, а трећепласираном
10.000 динара.

С.М.Ј.

СЕЛО ЧУВА ОБИЧАЈЕ
Почели 43. “Сусрети села” у општини Неготин

DOO "Agava" Novi Sad
potrazuje radnike:

Evropa-potrebni:

- Ugostiteljski radnici
- Medicinske sestre
- Gerentonegovateljice
- Bebisiterke
- Domaćice-Pomoćne radnice

Pasoš Evropske unije i srpski

DOO "Agava" Novi Sad, Bate Brkića 3, 
tel: 021/496-333; fax:021/400-148; 063/271202
www.agava.rs; info@agava.rs; RV 09-17 h
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