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НЕГОТИН – Одбор-
ници Скупштине општине Не-
готин на својој 24.седници
донели су низ одлука, почев
од извештаја о раду јавних
предузећа и установа, преко
Одлуке о изменама и допу-
нама Одлуке о пијацама, до
Одлуке о усвајању Програма
коришћења средстава буџет-
ског фонда за заштиту жи-
вотне средине општине Него-
тин за ову годину, којом се
обезбеђује планско кориш-
ћење средстава за финанси-
рање активности које су пре-
двиђене стратешким докумен-
тима из области заштите жи-
вотне средине. Из општинске
касе је, иначе, за заштиту жи-
вотне средине предвиђено 60
милиона динара. 

Иако је опозиција на-
глашавала да је крајње време
да се смање стопе пореза, ло-
калне, административне и бо-
равишна такса, јер се све већи
број људи одлучује да земљу
поклони локалној самоуправи,
јер немају пара да плате на-
мете, већином гласова чла-
нова владајуће коалиције
усвојене су измене Одлуке о
стопи пореза на имовину на

територији општине Неготин, у
делу који се односи на висину
стопе пореза на имовину на
права на земљишту код обвез-
ника који не воде пословне
књиге, као и на права на не-
покретности пореског обвез-
ника који не води пословне
књиге, осим на земљишту. Ус-
војене су и одлуке о локалним
административним и комунал-
ним таксама у општини Него-
тин и одлука о боравишној
такси општине Неготин, која је
утврђена на износ од 70 ди-
нара дневно.

Одборници су изгла-
сали и одлуку о новим аутобу-
ским стајалиштима која ће, уз
постојећа, сада бити и код Пе-
дагошке академије и све три
градске основне школе. Иако
је опозиција инсистирала да
се одлуком о бесплатном пре-
возу одређених категорија пут-
ника на територији општине
Неготин додају и труднице, као
и запослени у школама и
предшколској установи, она ће
се, одлуком одборника одно-
сити на децу и њихове пра-
тиоце ради похађања припр-

емног предшколског програма
на удаљености већој од два
километра од седишта школе,
ученике основних и средњих
школа на удаљености већој од
четири километра од седишта
школе, децу и ученике са
сметњама у развоју, као и њи-
хове пратиоце и запослене у
школама. 

Дискусије одборника
изазвала је и одлука о јавном
окупљању више од 20 лица
ради изражавања, оствари-
вања и промовисања држав-
них, политичких, социјаних и
националних уверења и ци-
љева, других слобода и права
у демократском друштву. И та
је одлука, већином гласова,
усвојена, као и одлуке о  на-
кнадама за коришћење по-
словног простора у својини
општине Неготин,  о изради
измена и допуна Плана де-
таљне регулације коридора
далековода 110кВ између ТС
110/35кВ „Мосна“ и ТС 110/35
кВ „Никине воде“ и одлуке
којом су појединци своје не-
покретности у катарстарским
општинама Мокрање, Уровица
и Брестовац пренели локалној
самоуправи.                     С.М.Ј.

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 60 МИЛИОНА ДИНАРА
Одржана  седница Скупштине општине Неготин

СОКОБАЊА - Седница
Скупштине општине Соко-
бања одржана је 31. априла по
хитном поступку, на којој је ус-
војено свих 11 тачака, колико
их је било на дневном реду. 

- Седница је заказана
по хитном поступку јер је било
потребно усвојити годишњи
програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта општине Сокобања
за 2016. годину - каже Сне-
жана Радовановић председ-
ница Скупштине општине
Сокобања. 

Поред усвајања про-
грама заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног
земљишта општине Сокобања
за 2016. годину, одборници су
дали сагласност на ребаланс
финансијског плана за ову го-
дину Јавног комуналног пред-
узеца “Напредак”, донета је

одлука о утврђивању права
власништва општине Соко-
бања на објекту фудбалског
стадиона на “Подини” са пра-
тећим објектима а усвојен је и
програм рада у области пу-
тева и комуналне инфраструк-
туре у општини Сокобања. 

Одмах на почетку засе-
дања одборници, опозиционе,
Српске напредне странке су
напустили седницу уз образ-
ложење да седница није бла-
говремено заказана у законски
предвиђеном року и да је
уствари куповина гласова.

- Ми смо добили мате-
ријал за припрему седнице
који је садржао 643 странице,
нисмо имали времена да се
адекватно припремимо за ову
седницу јер није испоштован
законски рок за њено закази-
вање. Ово је преседан да се
седница закаже двадесетак

дана пре избора - каже Влада
Милојковић, шеф одборничке
групе СНС у Сокобањи. 

Тања Николић шеф од-
борничке групе ДС у Соко-
бањи је казала да су тачке које
су нашле на дневном реду ове
скупштине условљене углав-

ном, одлукама Владе репуб-
лике Србије. 

- Ове одлуке су кас-
ниле, као што све у Србији
касни, и управо из тог разлога
је ова седница сазвана по хит-
ном поступку – казала је Нико-
лићева.                               М.Б.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Одржана седница Скупштине општине Сокобања
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КЊАЖЕВАЦ - На  сед-
ници Општинског већа у Кња-
жевцу усвојени су Извештај о
мерама у 2015. и Програм мера
подршке спровођењу пољопри-
вредне политике у овој години.
Буџетом општине, за развој по-
љопривреде у 2016. години пр-
едвиђено је 21,3 милиона дина-
ра.

У 2015. години средства
Фонда за развој пољопривреде
користило је 220 пољопривред-
ника од којих је највећи број
добио средства по конкурсу за
субвенционисану набавку пољо-
привредне механизације и опр-
еме за пољопривредну произво-
дњу. Значајан број пољопри-
вредника користио је средства у
области воћарства, као и сто-
чарства.

- У 2015. реализован је
програм укупне вредности 22 ми-
лиона, док је Планом за ову го-
дину предвиђен укупан износ
средстава од 21,3 милиона ди-
нара. У међувремену стигла је и
сагласност Министарства на
План за 2016. годину, па су га и
већници  усвојили. Планиран је
конкурс у области пчеларства,
вредан три милиона динара, за
набавку механизације и опреме
планирана средства износе 5,3
милиона, док је за област во-
ћарства предвиђено седам ми-
лиона динара, а неће изостати
ни субвенције за овчарство, ко-
зарство и млечно говедарство -
рекао је на седници Већа Дали-
бор Станојевић, председник Упр-
авног одбора Фонда за развој по-
љопривреде.                         Љ.П.

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 21,3 МИЛИОНА ДИНАРА
Одржана седница Општинског већа

МАЈДАНПЕК - Организација за храну и пољопривреду Уједи-
њених нација (ФАО), извршни партнер у програму помоћи Европске
уније поплављеним подручјима у Србији, почиње са испорукама пакета
помоћи намењене пољопривредницима који су имали штету од по-
плава 2014.године. Укупно 448 пољопривредних домаћинстава у оп-
штини Мајданпек ће до краја ове године добити помоћ од ЕУ, а највећи
број домаћинстава, 208, се пријавило за сточну храну,  док су  се 82
домаћинства пријавила за пакет семена и ђубрива за пролећну сетву. 

Дистрибуција семена почиње у другој недељи априла, од по-
недељка на пунктовима у Доњем Милановцу и Клокочевцу и уторка у
Рудној глави и Дебелом лугу,  расподелом кукуруза, луцерке, детелине
и ђубрива. Пољопривредницима ће укупно бити подељено преко 29
тона ђубрива и 540 килограма семена. Током маја и јуна ове године
следе испоруке сточне хране, кошница, пластеника и пољопривредне
опреме и стоке, док ће у јесењем и зимском периоду пољопривред-
ници добити семена пшенице и јечма за јесењу сетву, као и саднице
воћа. 

ФАО, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите
животне средине, Канцеларијом за управљање јавним улагањима и
локалним самоуправама, спроводи програм финансиран од стране Ев-
ропске уније усмерен ка пружању помоћи малим пољопривредницима
који су претрпели штету у поплавама 2014. године. Помоћ је до сада
добило више од 26.000 пољопривредника, а програм се наставља и у
2016. години. Укупна вредност програма је 9,5 милиона евра и спро-
води се у 41 општини и граду у Србији. За општине источне Србије је
издвојено 1,5 милиона евра тако да ће до краја 2016.год. више од 5.000
пољопривредника источне Србије добити неки од пакета помоћи ЕУ. 

С.В.

ПРИСТИЖУ ПАКЕТИ ПОМОЋИ
ФАО помоћ  за поплављене

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пољопривредни произвођачи  конкуришу за подстицајна средства

БОЉЕВАЦ - Пољопривредни произвођачи, који имају регистро-
вана газдинства, моћи ће и ове године да конкуришу за подстицајна сред-
ства из општинског буџета, ради унапређења производње. За те намене
предвиђено је пет милиона динара, а програмом подстицајних мера дефи-
нисане су три области - сточарство, ратарство и формирање вишегодиш-
њих засада воћа и винове лозе. 

Кад је реч о сточарској производњи, средства ће моћи да се кори-
сте за набавку опреме и механизације за припрему сточне хране, опреме
за мужу и складиштење млека. Што се тиче ратарске  производње, односно
воћарства и виноградарства, произвођачи ће осим за куповину опреме и
механизације, моћи да конкуришу и за набавку садног мартеријала и
опреме за наводњавање. 

- Све ове подстицајне мере реализују се у циљу повећања про-
изводње, продуктивности и стварања услова да наши произвођачи постану
конкурентни на тржишту. Свака од мера подразумева подстицаје у износу
до 50 процената вредности пројекта, којим произвођач конкурише - напо-
миње Слађан Ђимиш, руководилац одељења за привреду и пољопри-
вреду у Општинској управи. 

Од укупно пет и по милиона динара намењених подстицају рурал-
ног развоја и унапређења пољопривреде, два милиона и триста хиљада
је намењено газдинствима, а остатак је предвиђен за помоћ задругама и
удружењима пољопривредника. 

На подручју општине Бољевац има око три хиљаде пољопривред-
них газдинстава, од чега је регистровано  2.227 газдинстава. 

Најзначајнија производња је биљна, односно ратарство и по-
вртарство, али се све већи број пољопривредника опредељује за сточарску
производњу. Према подацима Одељења за пољопривреду, у стајама про-
извођача има десетак хиљада грла говеда, а сточари се све више опреде-
љују за фармерски начин узгоја. 

Ј. Г.
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БОР - Традиционална
рударска манифестација „Скок
преко коже“, након 21. године
паузе поново је организована
на Техничком факултету у
Бору, у оквиру прославе Дана
студената. Ова древна рудар-
ска церемонија везана је за до-
казивање спремности, спосо-
бности и издржљивости бру-
цоша за рударски позив, да
прескоче рударско окно.

Бруцоши у рударским
униформама прошетали су
главним улицама Бора, пе-

вајући рударске песме, пра-
ћени плех музиком. 

- Бруцоши, кандидати
за будуће рударе траже бруц
мајора који ће их повести на
церемонију односно промоцију
у звање рудара. Организована
је и позоришна представа у
биоскопу „Звезда“, као и две
изложбе и студентски бал.
Скок преко коже симболизује
спремност будућих рудара да
прескоче окно. Како су окна би-
вала све шира и на њима из-
грађивани излазни торњеви ,

онда није било више могућно-
сти да они ту своју способност
на тај начин искажу, па су по-
челе церемоније са прескака-
њем коже која је била за-
штитни знак рудара као део за-
штитне опреме и металурга.
Нема поузданих података, али
сматра се да је тај обичај запо-
чет у једној рударској области
у Словачкој а на простор
бивше Југославије је пренет
1921. године на Рударском фа-
култету у Љубљани, потом су
га усвајали рударско мета-
луршки и геолошки факултети
у Загребу, Београду, Тузли и
Бору – казао је Радоје Панто-
вић, професор на Техничком
факултету у Бору.

Он наглашава да због
кризе у друштву и рударству,
манифестација дуго није одр-
жавана у Бору. Овогодишњи
„Скок преко коже“, 14-ти је по
реду у граду бакра, након што
је последњи одржан давне
1995. године. 

- С обзиром да је прона-
ђено богато лежиште „Чукару

Пеки“ код Бора,  то обезбеђује
перспективу борског рударства
за најмање још пола века.
Самим тим, потребна је и одго-
варајућа радна снага, што по-
тврђује смисао факултета,
односно образовања рудар-
ских инжењера и свих прате-
ћих. Позвали смо и бивше
декане и професоре са рудар-
ског смера који су у пензији, с
обзиром да су неки од њих
били организатори те манифе-
стације пре 20-ак година -
рекао је проф др Миодраг
Жикић, председник Организа-
ционог одбора „Скока преко
коже“.

У оквиру манифеста-
ције Дан отворених врата по-
тенцијални студенти су имали
прилике да се упознају са про-
грамом рада факултета. По
речима Јоване Марковић, пр-
едседнице Студентског парла-
мента, у плану је и одржавање
спортских игара, журка испред
Студентског дома, излет као и
акција хуманитарног карактера
добровољно давање крви.    Д.К.

“ С К О К  П Р Е К О  К ОЖ Е “  П О Н О ВО  У  Б О РУ
Обележен Дан студената на борском Техничком факултету 

Бруцоши у потрази за бруц мајором

Шетња бруцоша главним улицама Бора

Са конференције за новинаре
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НЕГОТИН – Ученици најмлађе неготинске основне школе, „Бранко
Радичевић“ у сарадњи са запосленима  укључили су се у акцију обележавања
недеље хуманости и солидарности Црвеног крста, поставивши у холу школе
полице на којој свако може да остави, а уколико му је неопходно и да одатле
узме потребну одећу, обућу, школски прибор, књиге, играчке... Акција је за
кратко време одушевила Неготинце који су јој се радо одазвали. 

-Тек када научимо да бринемо о другима, знаћемо да ценимо срећу
коју имамо зато што неко брине о нама. Свако од нас има нешто што не ко-
ристи, а што је неком другом потребно. Надамо се да ће Зид љубазности под-
стаћи све нас да будемо хумани и солидарни јер као што је говорио наш
Нобеловац Иво Андрић, „живот нам враћа само оно што дајемо другима“ –
каже Драган Ђукић, директор ОШ „Бранко Радичевић“, која је недавно обе-
лежила свој 33.рођендан.

Први „Зид хуманости“ постављен је у Ираку, одакле се овај обичај
раширио широм света. У школи „Бранко Радичевић“ у Неготину акција се ор-
ганизује први пут, са намером да постане традиционална. На улазу школе
обележен је простор, постављена полица, па многи заинтересовани на овом
месту остављају помоћ за оне којима је неопходна. Судећи по одзиву „Зид
љубазности“ је прави погодак.                                                                      С.М.Ј.

ХУМАНИ ЂАЦИ
ОШ „Бранко Радичевић“ из Неготина подигла „Зид љубазности“

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА 
Решен проблем водоснабдевања у Балановцу

КЊАЖЕВАЦ - Становници Балановца, својим ангажо-
вањем и уз подршку локалне самоуправе, почели су изградњу
водовода, који ће трајно решити водоснабдевање још педесе-
так домаћинстава, која до сада нису имала снабдевање
водом.

Када радови на водоводној мрежи буду за неколико
дана окончани, сви становници Балановца имаће здраву
пијаћу воду. Реконструкција водовода резултат је договора
месне заједнице и општине Књажевац, каже Надица Вељко-
вић, председница месне заједнице у Балановцу.

- Ово нам пуно значи. Обнављамо мрежу сеоског водо-
вода  после 50 година и свако домаћинство имаће воде колико
им треба. Договорили смо се са Општином, са ''Развојем'', који
врши надзор. Сви су нам изашли у сусрет – каже Вељко-
вићева.

Председника књажевачке општине Милана Ђокића ра-
дује што је још једно село показало иницијативу да се удружи
на пословима који су од општег интереса.

- У Балановцу чак педесетак кућа није имало снабде-
вање водом, јер је систем прављен јако давно и почео је да
пропада. На иницијативу месне заједнице, одобрили смо сред-
ства за набавку цеви. Мештани су се сами организовали,
својим радом партиципирају у изградњи дела водовода и на
тај начин смо смањили трошкове за две трећине. Радује ме да
још једно село својом иницијативом и самоорганизацијом до-
лази до добрих резултата уз финансијску помоћ локалне са-
моуправе – истиче Ђокић.

Општина Књажевац трудила се у протекле четири го-
дине да средствима буџета помогне што већи број становника,
што и јесте основна улога једне локалне самоуправе, додао
је, Ђокић, обилазећи радове у Балановцу.                         Љ.П.
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БОРСКИ ОКРУГ -
Ниједна од болница у Борском
округу, где се годишње рађа
око 870 беба, не поседује апа-
рат за скрининг оштећења
слуха код новорођенчади. Ле-
кари тврде да је набавка тог
апарата од великог значаја за
малишане јер се пружа могућ-
ност за раним откривањем и
успешним лечењем оштећења
слуха. 

- Већ неколико година
се о том проблему говори на
свим скуповима педијатра. За
сада се ради скрининг тест на
фенинкетонулију и хипотирозу,
што је годинама уназад закон-
ска обавеза, а односи се на то
да се узима  крв новоређене
деце и извештаји се даље упу-
ћују у установу у Београду. Код
овог апарата,  реч је о безбол-
ном прегледу, ставља се левак
апарата у уво детета, и помоћу

њега се прати стање. Велика
је ствар да се дијагностикује
проблем у првим месецима
живота јер је код раног лечења
постотак побољшања много
бољи, готово  у 90 одсто слу-
чајева има шансе да се анома-
лија која постоји излечи, и да
дете касније током живота
чује. Лечење у каснијем пе-
риоду је јако теже и скупље –
каже др Милица Ненчић, шеф
кабинета за неонатологију
Опште болнице у Бору, где се
годишње рађа између 400 и
450 беба. 

Она наглашава да је
немерљив допринос за ширу
друштвену заједницу уколико
сва или већи број породи-
лишта у Србији добију овај

важан дијагностички апарат. 
- То говоре стручњаци

који прате ту област. Било је
пуно говора и размишљања на
ту тему  шта и како урадити
око набавке тог апарата али се
све завршавало на томе, и

није било начина да се одмах
по рођењу дијагностикује про-
блем са слухом. Годишње код
нас око 10 до 15 детета а имају
проблем са слухом – додаје де
Ненчић.

Истог је мишљења и др
Мира Карабашевић, специ-
јалиста ОРЛ борске болнице.

- Уколико се открије да
дете има проблем са слухом
по рођењу,  много мање теш-
коћа се јавља касније око
лечења. До сада се овај про-
блем откривао тек када дете
наврши две, три године, или
пред полазак у школу, када се
примети да нешто није у реду
и тада је већ касно. У тим слу-
чајевима, ми смо децу упући-
вали у веће установе у Бе-
ограду или Нишу,  а обично се

дешавало да је тешко из-
лечити ову болест. Велики је
значај поседовања апарата за
скрининг слуха код новорођен-
чади, јер би се мана  дијагно-
стиковала рано по рођењу и уз
одговарајућу терапију би се
исправио проблем са слухом–
напомиње др Карабашевић.

Др Крунислав Попић,
специјалиста ОРЛ Опште бол-
нице  у Мајданпеку где на свет
годишње дође око 100 беба,
тврди да је овај апарат јако
битан у погледу рехабилита-
ције деце која не чују.

- То би заиста било
сјајно да сва породилишта у
Србији добију апарат. Про-
блем са слухом се обично от-
крије када дете почне да
говори, или се не одазива се
на позив, што су први знаци
сумње да нешто није у реду, а
то је обично са навршених го-
дину, две код беба. Уз помоћ
овог апарата били би у могућ-
ности да болест, уколико је

има откријемо много раније,
код деце са навршених 20 до
40 дана, што би пуно значило
да се проблем са слухом на
време исправи – напомиње др
Попић. 

И у болници Кладову,
где се за годину дана роди око
120 детета је иста ситуација.
Без апарата за скрининг слуха
код новорођенчади, не постоји
могућност да се ова аномалија
раније открије.

- За Кладово би била
велика ствар да породилиште
има овај апарат. Сви знамо
значај тога да се  што раније
открије урођени недостатак
слуха, јер би нам била омо-
гућена благовремена добра
рехабилитација те деце. До
сада није било размишљања
на ту тему, једино из разлога
јер нисмо у могућности да ку-
пимо апарат. Тренутно имамо
пет детета предшколског доба
која имају проблем са слухом
– каже др Марица Наста-
сијевић, педијатар Опште бол-
нице ЗЦ Кладово.

Велики је значај и за
установу у Неготину, где током
године на свет дође око 200
беба, да добије овај дијагно-
стички апарат, истиче прим др
Синиша Челојевић, гинеколог
ЗЦ Неготин.

- Уз помоћ овог апарата
били у могућности да одмах по
рођењу радимо скининг. Јав-
љају се појединачни случајеви
да деца имају проблем са слу-
хом, али врло је битно да се то
открије што раније, јер је
лечење тада успешније – каже
Челојевић.                           Д.К.

НЕОПХОДАН АПАРАТ ЗА ПРОВЕРУ СЛУХА
У болницама у Борском округу годишње се роди око 870 беба

Мира Карабашевић

Милица Ненчић

Марица Настасијевић
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КЛАДОВО - Представници
Локалног савета за запошљавање и
локалне  самоуправе потписали су  уго-
воре са шест послодаваца код којих је
посао добило  исто толико  незапосле-
них Кладовљана  старијих од 50 година
којима је до одласка у пензију пре-
остало 36 месеци . За ту намену из оп-
штинског буџета је издвојено 1,1
милион динара. Уговори о раду са не-
запосленим лицима закључени су на
12 месеци и допринеће решавању њи-
ховог статуса .

- Остао сам без посла пре две
године, а мање од  2,5 године пре-
остало ми је до одласка у пензију јер
сам накупио 37,5 година радног
стажа.Овим програмом коначно ћу ре-
шити свој статус с обзиром да су сви
досадашњи покушаји да заснујем
радни однос  били безуспешни- казао
је Милан Пауновић (61).

У локалној самоуправи су
препознали тежак статус лица која се
годинама налазе на евиденцији Испо-

ставе Националне службе за запош-
љавање. Њиховој неизвесности ко-
начно је дошао  крај.

- Сталним деловањем на те-
рену уочили смо да је у нашој општини
присутна категорија незапослених лица
који упркос дугом радном стажу не ис-
пуњава услове за одлазак у пензију јер
спада у групу оних који тешко могу да
се поново запосле. Зато смо се опре-
делили за програм који упркос скром-
ним издвајањима доприноси реша-
вању статуса лица о којима нико да и
не води бригу.После годину дана рада
код послодавца они стичу право да на-
редне две године до одласка у пензију
остварују примања од НСЗ-подсетио је
Јован Стингић председник Локалног
савета за запошљавање.

Општина Кладово другу го-
дину заредом покушава да разреши
проблем незапослених лица који су
због неуспеле приватизације и транзи-
ције остала без радног места.

- Општина Кладово вероватно

је једина у Србији која програмом фи-
нансијске подршке решава статус неза-
послених лица која још нису у могућно-
сти да остваре право за одлазак у пен-
зију. На тај начин не дозвољавамо да
остану заборављени, а подршку нам
дају и послодавци. За ту намену у на-
редној години настојаћемо да обезбе-
димо више новца- поручио је др Драган

Будујкић председник општине Кладово.
Локални савет за запошља-

вање  има у плану да у сарадњи са На-
ционалном службом за запошљавање
реализује  програм за  обуку младих не-
запослених лица  стручна пракса. Овај
програм подразумева оспособљавање
за самосталан рад у струци без засни-
вања радног односа.                       М.Р.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА И ПЕНЗИЈЕ
Општина  Кладово пронашла модел за  решавање  статуса незапослених лица 

БОР - Локалним акционим планом запошљавања за 2016.
годину из буџета је предвиђено седам милиона динара, колико и пре-
тходне године. Према последњим подацима у Борском округу има
више од 13 000 особа без посла. 

Стратешки план за социјалну политику за период 2013-2018
године оцењује да незапосленост у општини Бор највише угрожава
већ постојеће социјално рањиве групе, као што су млади до 30. го-
дина и старији преко 50. година, жене и особе са инвалидитетом,
Роме, становике села а међу самим незапосленима тзв. дугорочно
незапослене.  

Према последњим подацима, у Општини Бор је од 2005. го-
дине присутан неповољан дугорочни тренд пада запослености, а тај
тренд се наставља јер је крајем марта прошле године било мање за-
послених у односу на 2014. годину за 386 лица или за 3,2 одсто. По-
следњи познати статистички подаци из марта прошле године указују
на то да у погледу запослености највише има у рударству и прера-
ђивачкој индустрији. Оно што забрињава је да је стопа незапосле-
ности у последњем кварталу 2015. године на основу анкете о радној
снази, у региону јужне и источне Србије највећа у Републици и из-
носи 19,3 осто, док је просек у Србији 17,3 посто.                                  Д.К.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ УГРОЖАВА

СОЦИЈАЛНО РАЊИВЕ ГРУПЕ

У Борском округу више од 13 000 особа без посла 

ПЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Локални акциони план запошљавања

МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек је Локалним акционим планом за-
пошљавања за ову годину који би, после сагласности Општинског већа, ускоро
требало да се нађе и на дневном реду Скупштине општине Мајданпек, предви-
дела пет програма. Опредељење је да то буду подршка самозапошљавању, про-
грам “практикант”, јавни радови, обезбеђивање повољнијих услова за почетак
пословања и унапређење капацитета рада Канцеларије за младе. За мере ак-
тивне политике запошљавања опредељено је 2.250.000 динара, што би ако се
добије очекивана подршка и суфинансирање јавних радова требало да се увећа
за још 900.000 динара. Тај износ би за 10 до 15 одсто требало да буде већи од
прошлогодишњег. 

Стање на тржишту рада у општини, на почетку ове године са преко 2.000
запослених међу којима је и скоро 300 доскорашњих радника “Златаре Мајданпек”
није најбоље, тако да су осмишљене две, модификоване мере за потребе неза-
послених на овој територији. Од предложених програма, издваја се самозапош-
љавање као мера за коју Национална служба запошљавања има свој програм и
незапосленима нуди субвенције  за почетак свог пословања. 

- Општина Мајданпек лицима која остваре то право, обезбеђује додатна
средства у износу од 40 хиљада динара, како би располагали већим средствима
за покретање сопственог бизниса - објашњава Мирјана Цакић Младеновић по-
моћник председника Општине Мајданпек и додаје да новина има и у програм
“практикант”, стицање практичних знања и вештина за самосталан рад за неза-
послена лица са IV, V, VI и VII степеном стручности.

- То је програм који је осмишљен по узору на програме који се већ при-
мењују, “Бг пракса” у Београду и "Пракса" коју је подржало Министарство омла-
дине и спорта. То су програм који јесу замишљени за високошколце, али смо ми
модификовали тај програм и на друга лица која би неопходну праксу могла да
остваре и у јавним предузећима. То је радна пракса, без заснивања радног односа
– каже Младеновићка.

Извештаји за претходну годину дају драгоцена упуства за даљи рад.
Спроведени су програми јавних радова, али је код спровођења програма стручне
праксе било проблема техничке природе  јер  се тај програм уз суфинансирање
ресорног министарства могао спроводити само у приватним предузећима, па је
зато ове године опредељење за радну праксу коју ће финансирати општина из
сопствених извора. 

Општина се такође, определила за обезбеђивање повољнијих услова
за почетак пословања и у том смислу понудила повољне услове који постоје у ок-
виру Бизнис инкубатора, а  радиће се и на унапређењу капацитета рада Канце-
ларије за младе и тако подстицати нови путеви и начини за тражење посла.      С.В.
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