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МИЛИКИћ: ОПшТИНСКА уПРАВА 
„НЕ СТАНуЈЕ ОВДЕ’’!

БОР-Оваква Општинска управа 
(ОУ) ни у ком случају није сервис грађа-
на и грађани су ускраћени за многа 
своја права, па слободно могу рећи и 
дискриминисани, јер су ускраћени за 
многе одговоре које је ОУ дужна да има 
да. То мора под хитно да се промени. ОУ 
постоји због грађана Бора, а не грађа-
ни Бора због ОУ и нечије намере да се 
задовољи само тиме да прима плату и 
не ради посао који му је поверен. По-
сао за који га плаћају управо ти грађани 
Бора-изјавио је за недељник ‘’Тимоч-
ке’’ Александар Миликић, председник 
Општине Бор и додао:

-Дефинитивно не одустајем од 
тога да ОУ мора да буде сервис свих 
грађана Бора, а не да буде само биро-
кратски апарат који не може ни сам себе 
да издржава. Од мог доласка, у овом 
кратком периоду, већ су промењена два 
начелника, а наставићемо у наредном 
периоду и анализу рада осталих секто-
ра ОУ. 

Миликић је још једном потврдио 
да ће грејање у Бору почети на време и 
да ће набавка угља бити транспарентна.

-Управо пре овог разговора са 
вама сам имао састанак са директором 
борске Топлане који је, мислим од данас, 
у том јавном комуналном предузећу 
прогласио хаваријско стање. Не толико 
што је то стање тешко и проблеми не 
могу да се превазиђу, већ због потребе 
мобилизације свих да би се одређени 
послови одрадили на време и функ-
ционалност топлане припремила за 
наредну грејну сезону. Могу још да ка-
жем да је у току тендер за набавку угља 
за наредну грејну сезону. По први пут, 
мислим у претходних десет година, да 
јавном набавком неће бити набављан 

угаљ гранулације од 0 до 15 милимета-
ра, односно неће више бити куповано 
блато и прашина-нагласио је председ-
ник Општине Бор и додао:

-По први пут смо тражили од до-
бављача да нам достави банкарску га-
ранцију за квалитет испорученог угља 
На тендер за угаљ могу да се јаве сви 
они добављачи који испуњавају услове 
и који докажу да су на том нивоу да могу 
да снабдевају квалитетно, ефикасно и 
благовремено топлану, каква је борска. 

Од ове године па надаље, неће се више 
догађати да се јасно види унапред ко је 
добављач, односно само што се не обја-
ви његова лична карта. Ја то више нећу 
дозвољавати, нећу дозвољавати никак-
ве махинације и малверзације, све ће 
морати да буде урађено по закону и у 
интересу грађана.

Kада је у питању процес рацио-
нализације броја запослених у јавном 
сектору, Миликић је нагласио да је Вла-
да Републике Србије својом одлуком 

прописала максималан број запослених 
у држави,аутономној покрајини Војво-
дина и у локалним самоуправама. Kада 
је Бор у питању, максимално дозвоље-
ни број запослених у јавном сектору је 
1.031 радник. 

-Био сам на састанку у мини-
старству и та одлука се не може про-
менити. Општина Бор је дужна да је у 
целости примени. За то је потребно да 
у што краћем периоду донесемо одго-
варајућу скупштинску одлуку и спро-
ведемо је у дело по организационим 
јединицама:Општиској управи, јавним 
предузећима и установама. То у нашем 
случају значи да ћемо број запослених 
морати да смањимо за 108 радника. Бит-
но је да напоменем, да до 2020 годину 
та бројка мора да се смањи на 539 мак-
симално запослених у јавном сектору. 
То је велика бројка, али је и чињеница 
да нам је јавни сектор прегломазан и са 
превеликим бројем запослених. Да ли 
је до овога довело и ’’страначко запо-
шљавање’’? Јесте. Али, овај терет ћемо 
морати сви заједно да поднесемо. Могу 
само још да додам, да ни један радник 
који уђе у програм рационализације 
неће остати ускраћен за права која му 
по закону припадају. Цео програм раци-
онализације ће спроводити директори 
јавних предузећа и установа, као и на-
челник Општинске управе, а не председ-
ник Општине. 

По речима Миликића, зада-
так локалне самоуправе је да са једне 
стране смањи број запослених који су 
директно на буџету Општине, ’’јер је то 
више неодрживо’’, а са друге стране да 
створи услове за нова, здрава радна ме-
ста у привреди и у приватном сектору.

 Б.П.

МАЈДАНПЕК- По свему 
судећи ову јесен на подручју 
општине Мајданпек обележиће 
бројни инфраструктурни радови 
у Мајданпеку, Доњем Милановцу, 

Рудној глави и Јасикову, јер, тек 
ових дана створени су услови да 
се крене у реализацију планова 
по којима би више улица требало 
да се санира и реконструише, а у 

Доњем Милановцу и интензивно 
ради на замени 4.500 метара аз-
бестних цеви у мрежи градског 
водовода.

Иако је било најављива-
но да ће се већина ових посло-
ва обавити током календарског 
лета, стицајем околности вез-
них за поштовање предвиђених 
процедура, испоставило се да су 
само послови на замени цеви у 
мрежи доњомилановачког во-
довода започели током лета, док 
ће асфалтирање сачекати кален-
дарску јесен. Почетак тих радова, 
на одређени начин. најавило је 
овонедељно крпљење удар-
них рупа на планинском путу 
Мајданпек – Доњи Милановац, 
преко Омана. Тај пут израубован 
је великим оптерећењем које 
прати експлоатацију шума на том 
простору, а због чега пре оправ-
ке није био најбоље решење за 
власнике путничких возила, који 
су зарад очувања својих четво-
роточкаша радије на пут кретали 

обилазно преко Рудне главе.
Према очекивањима општ-

и н ских челника, асфалтира-
ње улица би ускоро требало 
да почне. У Доњем Милановцу 
планирана је комплетна рекон-
струкција главне градске улице, 
Краља Петра I, док су у Мајданпе-
ку за асфалтирање предвиђене 
улице Јосиф Панчић, Димитрија 
Туцовића, Трг Ослобођења и 
Карађорђева у делу иза згра-
де општине и суда. У плану је и 
сређивање центра Рудне главе, 
као и центра Јасикова.

Пуно посла биће и када 
је реч о атарским путевима на 
подручју општине Мајданпек 
будући да је локална самупра-
ва за предвиђене радове, као 
и претходне године, добила и 
подршку ресорног министар-
ства. За све ове бројне послове, 
средства су обезбеђена, проце-
дура испоштована, па је почетак 
радова питање дана, а забриња-
ва само, хоће ли и временске 
прилике послужити. И.Ћ.

Јесен стиже, а инфраструктурни радови се тек захуктавају

САМО ДА И ВРЕМЕ ПОСЛужИ
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МАЈДАНПЕК-Социјални дијалог, 
односно колективно преговарање на 
подручју општине Мајданпек одвија се 
интензивније него у другим срединама. 
То је закључак који се намеће када се у 
виду има чињеница да је први колектив-
ни уговор потписан пре годину дана за 
сва јавна предузећа, а прошлог петка 
и други који се односи на запослене у 
предшколској установи.

„Социјални дијалог у општини 
Мајданпек је веома присутан. Сасвим 
конкретно, овај колективни уговор ели-
минише правилнике о раду које иначе, 
доноси директор, без учешћа синдика-
та, а самим тим је претпостављено да 
је заштита радника у њима вероватно 
била мања од дефинисане колективним 
уговором,“- каже Дејан Матејевић, пред-
седник ОВСС за општине Мајданпек, Не-
готин и Кладово изражавајући захвал-
ност челницима општине на испољеном 
разумевању и лично задовољство што 
су потписи стављени на тај важан доку-
мент од значаја за положај, сигурност 
и мотивацију запослених, будући да се 
њиме, поред осталог, дефинишу и права 
на топли оброк, путне трошкове, јуби-
ларне награде и друго.

Представници Предшколске ус-
та но ве „Марија Мунћан“ Мајданпек изу-
зетно су задовољни због потписивања 

колективног уговора, на сарадњи за-
хваљују синдикату, а општинским чел-
ницима на разумевању. Ивана Кришано-
вић, председница синдиката подвлачи 
да запослени добијају на сигурности, 
али и права на одређене накнаде које 
до сада нису имали, односно, које нису 
успевали да остваре. Јелена Сперлић, 
директорка ПУ „Марија Мунћан“ додаје 
да је имала све разлоге да активно под-
ржи социјални дијалог: - Будући да сам 
на функцију дошла из ове установе, све 
оно што је добро за запослене, добро је 
и биће добро и за мене.“ 

О спремности локалне самоу-
праве да запосленима у јавном сектору 
изађе у сусрет и њихове оправдане зах-
теве у погледу личних примања усклади 
са законским прописима, што кошта, па 
ће и општински буџет ставити пред ис-
пит Дејан Вагнер, председник Општине 
Мајданпек каже: - Општина и практич-
но поштује законске уредбе и решења у 
овој области, па је потписивање колек-
тивног уговора само техничко питање. 
Општини је у интересу да запослени у 
јавном сектору имају што боље усло-
ве за рад, а самим тим и мотивацију за 
рад што ће и квалитет услуга учинити 
бољим. Са треће стране, пројекција по-
казује да ће овај уговор за неких милион 
динара на годишњем нивоу увећати из-

двајања за ову област. То ће општински 
буџет моћи да издржи поред осталог 
и захваљујући редовном измиривању 
обавеза од стране РБМ-а по основу 
накнаде за коришћење минералних 
сировина и накнаде за заштиту живот-
не средине. Финансијска ситуација је 
повољнија, приходи значајно већи, што 

омогућава да се више уради и везано за 
социјалну ситуацију и статус становни-
ка општине, односно да се издвоје већа 
средства него раније.“

У ОВСС за општине Мајданпек, 
Неготин и Кладово кажу да ће и убудуће 
радити на јачању социјалног дијалога.

 И.Ћ.

 КЊАжЕВАЦ-У хотелу ‘’Стара планина’’ представљена је претходна студија 
изводљивости саобраћајнице Мирковци – Јабучко равниште. Средства у износу 
од близу 12 милиона динара за израду генералног пројекта овог пута обезбеђена 
су у Министарству привреде, а његова изградња омогућиће повезивање Старе 
планине са Коридором 10.

‘’Општина Књажевац и град Пирот конкурисали су код Министарства 
привреде за израду техничке документације за будућу саобраћајницу од Мирков-
ца до Јабучког равништа. Носила пројекта је општина Књажевац и мислим да смо 
овим показали да заиста општи интерес стављамо на прво место. Нама јесте битна 
саобраћајница од Књажевца до Калне, која се ове године у значајној мери рекон-
струише. Значајна је и саобраћајница од Сврљига до Калне, али и ова која ће бити 
најкраћа веза ка Коридору 10’’, казао је Младен Радосављевић, директор Предузећа 
за развбој, урбанизам и изградњу. 

Изградња овог пута омогући ће повезивање туристичког центра Јабучко 
равниште са Коридором 10, а тиме и долазак већег броја туриста из Европе, слажу 
се све заинтересоване стране. 

‘’Мислим да ћемо након оваквих састанака да радимо озбиљно. Када то ка-
жем, до сада, после отварања овог хотела, ништа се није десило на Старој планини, 
а ми смо заинтересовани да се то дешава,’’ рекао је Видојко Панајотовић, заменик 
градоначелника Пирота. 

‘’Инфраструктура је од круцијалног значаја за развој туризма. Отварање 
још једног пута је још већа могућност за долазак туриста’’, сматра Горан Поповић, 
помоћник председника општине Књажевац.

‘’Са оваквом причом добићемо на српском и европском подизању ове де-
стинације’’, истакао је Горан Караџић, директор СП ризорта. 

Да подсетимо, средства у износу од близу 12 милиона динара за изградњу 

КЛАДОВО-Од 1. септембра Кладовљанима ће за 9,3 одсто бити увећани 
рачуни за утрошену топлотну енергију, јер цена грејања након поскупљења из-
носи 5,32 динара по киловат часу за стамбени и пословни простор са мерним 
уређајима. Више новца грађани ће издвајати и за рачуне за воду за пиће јер 
је нова цена 39,55 динара по кубику за стамбени, односно на 54,8 динара за 
пословни простор.

Коригована је и надокнада за канализацију која износи 37 динара за стам-
бени, односно 50 динара по кубику за пословни простор.

- Корекција цена неће много оптеретити буџет грађана и у складу је са 
методологијом коју је усвојила Влада Србије. С обзиром да смо на прагу нове 
грејне сезоне купили смо 300 тона мазута за рад топлане “Центар” у граду и 520 
тона колубарског угља за топлане у насељима “Пемци “у Брзој Паланци - казао 
је Бранко Мајкановић, вд директора ЈП “Јединство”.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољо-

привреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.

Скупље комуналне услуге  у Кладову

ВЕћИ РАЧуНИ зА ГРЕЈАЊЕ

Потписан Колективни уговор за запослене у Предшколској установи

ЈАЧА СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ

Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште

ПОВЕзИВАЊЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СА КОРИДОРОМ 10
генералног пројекта пута Мирковци – Јабучко равниште, обезбеђена су уговором 
који је са Министарством привреде овог пролећа потписао председник општине 
Књажевац Милан Ђокић.

 Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креатив-
ност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства.”
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Драгица Ивашковић донирала 100.000 аустралијских долара болници у Кладову

ПОМОћ РОДНОМ КРАЈу Из СИДНЕЈА

КЛАДОВО - Драгица Ивашковић (81) 
родом из Корбова која живи и ради у Сиднеју 
донирала је 100.000 аустралијских долара 
или око 50.000 евра Здравственом центру 
“Кладово”.

По занимању адвокат, са два завр-
шена факултета правним и филозофским, 
Драгица се у бели свет отиснула са 22 годи-
не далеке 1959. На петом континенту у новом 
окружењу дочекали су је бројни проблеми, 
али се девојка из кладовског краја уз скром-
но знање енглеског језика храбро ухватила 
у коштац са тешким животом и марљиво 
радећи створила је услове за школовање,у-
спешна је у професији са којом се бави, није 
заборавила завичај и одлучила је да помогне.

- Када сам 2005. године лежала у 
кладовској болници уочила сам да услови за 
боравак пацијената нису најбољи. Зато сам 
одлучила да помогнем, јер сматрам да људи 
током боравка у болници морају да имају 
окружење које ће им помоћи да се лакше 
изборе са тегобама. Могла сам да помогнем 
и у Аустралији, али сам желела да се одужим 
болници у родном крају- казала је донаторка 
Драгица Ивашковић, адвокат из Сиднеја.

У економско тешким временима ге-
стови људи добре воље доприносе да се ели-
минишу најакутнији проблеми и у здравству, 
донација Драгице Ивашковић усмерена је у 
набавку опреме и опремање лабораторије у 
градској болници.

- Неизмерно смо захвални Драгици 
чија је донација усмерена за куповину 80 
болничких кревета са душецима, купили смо 
биохемијски апарат за лабораторију, опрему 
за хигијену и друге потрепштине.То је пример 
добре праксе на који би могли да се угледају 
и наши сународници који после боравка у 
дијаспори пензионерске дане проводе у 
матици- истакла је др Сибирка Мићовић, по-
моћник директора за Дом здравља.

Уговор о донацији са Драгицом 
Ивашковић потписао је др Борислав Петро-
вић директор Здравственог центра “Кладово”.

Хуманој донаторки из Сиднеја за 
гест вредан пажње који ће допринети да се 
побољшају услови за боравак и лечење па-
цијената уручена је и захвалница .

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладо-

ва: туризам, мала привреда и пољопривреда“ 

суфинансира Општина Кладово – „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту 

нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства“.

КЊАжЕВАЦ-Центар за креатив-
ни развој из Књажевца реализује пројекат 
“Дечија права у причи и пракси”. Тим пово-
дом организована је јавна акција на платоу 
Дома културе, током које су грађани и деца 
имали прилику да дају своје предлоге за 
унапређење положаја деце у књажевачкој 
општини. Одржан је и округли сто на тему 
“Зашто нам је потребан Локални акциони 
план за децу”. 

Више пажње талентима, боља здрав-
ствена заштита, паркови и аквапаркови, оно 
је што недостаје Књажевцу, сматрају роди-
тељи и деца, који су учествовали у јавној 
акцији Центра за креативни развој, органи-
зованој на платоу Дома културе. Центар им 
је пружио прилику да дају своје предлоге за 
унапређење положаја најмлађих у књажевач-
кој општини.

‘’Деца се, наравно, највише баве 
својим слободним временом и угалвном су 
то цртежи паркова, аквапаркова, зоолошких 
вртова, док су родитељи забринути за њихо-
во здравље и дају предлоге за побољшање 
услова у Здравственом центру, подршку деци 

са сметњама у развоју...’’, каже Ана Јовановић 
из Центра за креативни развој.

Ова активност била је део пројек-
та ‘’Дечја права у причи и пракси’’. Један од 
најважнијих циљева је израда Локалног ак-
ционог плана за децу.

‘’Циљ пројекта је усвајање протоко-
ла уз Конвенцију о правима детета на нацио-
налном нивоу. Сматрамо да је у нашем граду 
потребан Локални акциони план за децу. 
Постигли смо договор да дамо предлоге за 
радну групу која ће направити тај локални 
план’’, додаје Јовановић.

Пројекат су подржали Делегација 
Европске уније и канцеларија за сарадњу са 
цивилним друштвом Републике Србије.

 Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, 
туризму и малој привреди : креативност 
и иновативност у пракси”   - “Овај медијски 
садржај суфинансиран је од стране општи-
не Књажевац. Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ста-
вове органа који је доделио средства.”

Јавна акција на платоу Дома културе у Књажевцу

ДЕЧЈА ПРАВА у ПРИЧИ И ПРАКСИ
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“ХРАНИ СЕ ПРАВИЛНО И БуДИ зДРАВ“

ДЕЦА СА КОСОВА БОРАВИЛА у 
ГАМзИГРАДСКОЈ БАЊИ

Октобар - месец правилне исхране
зАВОД зА ЈАВНО зДРАВљЕ „ТИМОК” зАЈЕЧАР

У Србији се Светски дан хране обележава од 2001. године, а 
током октобра се спроводи кампања „Месец правилне исхране“, у 
оквиру које се у сарадњи са предшколским установама, школама, 
локалном заједницом, стручним удружењима организују предавања, 
трибине, изложбе на тему правилна исхрана. Једна од најзначајнијих 
активности је наградни конкурс за најбољи ликовни и литерарни 
рад за децу предшколских установа и ученике основих школа на 
тему “Храни се правилно и буди здрав“.

Институт за јавно здравље “Милан Јовановић Батут” и мрежа 
Института/Завода за јавно здравље у Републици Србији расписују 
конкурс за литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање Ок-
тобар месец правилне исхране 2017. године и обележавања 16. ок-
тобра „Светског дана хране” – на тему: „Храни се правилно и буди 
здрав”.

Конкурс је намењен деци у предшколским установама и уче-
ницима основних школа у Републици Србији. Формирање правил-
них навика у исхрани је важно од најранијег узраста, посебно када је 
реч о редовности оброка током дана, разноврсности и количинама 
намирница које се користе у исхрани, начину њихове производње, 
транспорта, чувања и припреме. Циљ конкурса је да се подстакне 
здравственоваспитни рад у предшколским установама и основним 
школама на тему правилне исхране.

По три најбоља ликовна рада у категорији предшколски узраст 
и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији ученика 
– узраст I-IV разред основне школе и V-VIII разред основне школе, 
предшколске установе и школе могу да доставе окружном заводу/
институту за јавно здравље (Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар, 
Центар за промоцију здравља и Саветовалиште за правилну исхрану, 
Сремска 13, 19000 Зајечар), са назнаком „ЗА КОНКУРС – ОКТОБАР МЕ-
СЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ”, до петка 6. октобра 2017. године. Ликовни 
радови би требало да буду урађени на папиру, у формату блока број 
5. 

Најбољи радови на нивоу округа биће достављени Центру за 
промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут” до 13. октобра 2017. године како би се изабрао и 
промовисао најбољи дечји рад на тему Кампање који ће бити штам-
пан у виду постера у 2018. години и дистрибуиран у домове здравља. 

Конкурс је наградног карактера, и завршна манифестација 

биће одржана у сали Завода за јавно здравље “Тимок”  уз пригодан 
програм.  Кроз избор и промоцију најбољих дечијих радова подсти-
че се здравствено-васпитни рад који прати израду радова. Најбољи 
радови биће изабрани и промовисани на окружном нивоу. Најбољи 
радови на националном нивоу биће постављени на сајту Института 
за јавно здравље Србије. Радови се не враћају већ ће бити коришће-
ни за дизајн и штампање здравствено-промотивног материјала у 
циљу континуиране промоције правилне исхране.

Правилна исхрана је значајан фактор у очувању и унапређењу 
здравља свих, а нарочито деце у периоду интензивног раста и раз-
воја. Активности и манифестација обележавања овог дана, доприно-
се промоцији здравља и подизању свести о принципима правилне 
исхране. 

 завод за јавно здравље „Тимок“ зајечар
 Центар за промоцију здравља 
 Марина Војновић
 Ана Точевић

У Зајечару је, протекле недеље, одржан Други међународ-
ни инклузивни фестивал „Арт зона за све“ у организацији „Дечијег 
центра Зајечар“.

Учесници фестивала “Арт зона за све” били су смештени у 
Специјалној болници за рехабилитацију у Гамзиградској Бањи.

-Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ је из-
ашла у сусрет организаторима фестивала и у нашој установи су 
бесплатно били смештени учесници фестивала из Липљана и Гра-

Одржан Други међународни инклузивни фестивал „Арт зона за све“

чанице - деца, основци из енклаве са Косова. Децу из Липљана и 
Грачанице смо угостити у нашој болници а они су узели учешће на 
фестивалу и одиграли представе у Зајечару-каже др Раде Костић, 
в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград”.

Деца из Енклава су поред Специјалне болнице за рехабили-
тацију обишла и Felix Romulijanu као и Народни музеј у Зајечару.

Надлежни у овој здравственој институцији истичу задовољ-
ство поводом оваквих сусрета и размене искустава и наглаша-
вају, да Специјална болница подржава овакве скупове, тако да 
се у будућности са организаторима фестивала очекује још боља 
сарадња.
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КЊАжЕВАЦ-Почели су радови на унапређењу енергетске 
ефикасности на згради Књажевачке гимназије. Замена столарије, 
термоизолација таванског простора и реконструкција котларнице 
омогућиће ученицима и наставницима далеко комфорније услове за 
рад од досадашњих. Док грађевински радови буду трајали, настава 
у Гимназији одвијаће се у две смене. 

До почетка грејне сезоне посао на унапређењу енергетске 
ефикасности зграде Књажевачке гимназије биће завршен. Ради се 
на замени прозора, побољшању пропустљивости радијатора и тер-
моизолацији таванског простора, каже директор Жарко Цветковић: 
‘’Ради се замена столарије у старом и новом делу зграде, побољшању 
пропустљивости радијатора, имаћемо нове пумпе у котларници, а 
ради се и на термоизилацији таванског простора. Мислим да овако 
великох радова није било још од изградње школе.’’

Уштеде у буџету и комфорнији услови у једној од најстаријих 
школа Србије, оно је што добијамо реализацијом овог пројекта, ка-
зао је, обилазећи радове у Гимназији, председник општине Милан 
Ђокић: ‘’Захваљујући овом пројекту објекат Књажевачке гимназије 
биће далеко енергетски ефикаснији, што ће уштедети новац у буџету, 
а ученицима и наставницима пружити комфорније услове за рад.’’

Пројекат вредан 12,6 милиона динара финансира се средстви-
ма Министарства енергетике, Програма за развој Уједињених нација 
и буџета општине Књажевац.

 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди: креатив-

ност и иновативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства.”

МАЈДАНПЕК- „Сачувајмо гајде и старе игре од заборава“, назив 
је манифестације која је прошле суботе, 12.-ти пут за редом органи-
зована у Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек, окупила 
гајдаше из Србије, Македоније и Румуније на задовољство бројних 
гостију и мештана. Покушај да се древни инструмент и свирање 
на њему отргне од заборава, драгоцени је садржај манифестације 
коју организује Културно уметничко друштво Рудна глава, уз помоћ 
Месне заједнице, а ове године и Центра за културу Мајданпек, а 
под покровитељством Општине Мајданпек. Као и обично, почела 
је дефилеом учесника, настављена посетом изложбе фотографија 
„Мајданпек – Некад и сад“ чији је аутор Градимир Богдановић из 
Удружења за Мајданпек, а завршена вишесатним наступом учесника 
гајдаша и чланова културно уметничких друштава.

 И.Ћ.

КЛАДОВО-Пчелари у кладовском крају суочили су се са још 
једном годином за коју кажу да има одлике елементарне непогоде. 
Мада су пчеле биле марљиве приноси у кошницама не зависе само 
од њиховог рада већ и климатских услова и квалитета медоносног 
биља. Због екстремно високих температура, подбацила је багремова 
паша што се негативно одразило на производњу меда.

- Подбацио је багрем, а ни ливадска паша није била много 
боља, то се одразило на приносе меда који су знато мањи од плани-
раних.То је друга година за редом да су приноси подбацили, али тај 
проблем имају и власници кошница у окружењу , односно у Румунии 
и Бугарској-казао је Миодраг Букатаревић, пчелар из Кладова.

Колико су пчеле биле вредне чланови Друштва пчелара Кла-
дово и овог септембра су сумирали на 13. изложби меда и пчелињих 
производа. Кладовско друштво егзистира 55 година, а његови чла-
нови су сагласни да је ово можда једна од најлошијих година за пче-
ларење.

- Осим слабих приноса који су у просеку од 5 до 7 килогра-
ма меда по кошници, додатни проблем је како обезбедити услове 
за опстанка пчелињих друштава у кошницама.За нама је најлошија 
година у минулој деценији чије је негативне ефекте још увек тешко 
сагледати-истакао је Љубомир Чолевић, председник ДП “Кладово”.

Сајам меда у Кладову су оплеменили различити садржаји, а 
у центру интересовања били су малишани из предшколске устра-
нове “Невен” јер су у костимима прилагођеним приредби извели 
пригодан програм. Посетиоци изложбе још једном су се уверили у 
дечију креативност и маштовитост њихових васпитача. Организатор 
приредбе било је Друштво пчелара Кладово које окупља стотинак 
редовних и пет почасних чланова са близу 4000 кошница.Са власни-
цима кошница из кладовског краја дружили су се пчелари из Неготи-
на и Кривеља. Покровитељ манифестације била је општина Кладово.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривре-

да“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројек-
ту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“. 

Почели радови на унапређењу енергетске ефикасности

НОВО ЛИЦЕ КЊАжЕВАЧКЕ 
ГИМНАзИЈЕ

Рудна Глава негује традицију

„САЧуВАЈМО ГАЈДЕ И 
СТАРЕ ИГРЕ ОД зАБОРАВА“

у Кладову одржана 13. изложба меда

ЛОшА ГОДИНА зА ПЧЕЛАРЕЊЕ
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РТБ - У последње две годи-
не разговарали смо са господи-
ном Александром Вучићем бар 
15-ак пута и увек је једна од тема 
разговора био Рударско-топио-
ничарски басен Бор. Зато нам је 
задовољство што смо данас има-
ли прилику да на лицу места раз-
гледамо компанију, њен рудник 
и топионицу, и морам да кажем 
да сам импресиониран оним што 
сам видео, нарочито модерном 
технологијом која се овде кори-
сти – изјавио је данас шеф мисије 

ММФ-а за Србију Џејмс Руф. На 
састанку са менаџментом РТБ-а 
којем су присуствовали шеф 
Канцеларије ММФ-а у Србији Се-
бастијан Соса, министар рудар-
ства у Влади Србије Александар 
Антић и представници Мини-
старства привреде, Џејмс Руф 
истакао је посебно задовољство 
чињеницом што је у прилици да 

говори о потенцијалном бенефи-
ту за РТБ, а не о његовим трошко-
вима.

-И раније смо разговара-
ли са бројним компанијама, али 
увек о њиховим потенцијалним 
трошковима. Сада имамо при-
лику да говоримо о бенефиту за 
РТБ и пронађемо заинтересова-
не партнере који ће доћи овде и 
улагати у компанију. Сматрам да 
су многобројне реформе о који-
ма смо разговарали са Владом 
Србије допринеле да се ствари 
овде окрену набоље, јер је вео-
ма важно да државне компаније 

могу да раде комерцијално, а 
без помоћи владе. То је једи-
ни начин да се омогуће даље 
запошљавање, добар приход и 
напредак економије у целом ре-
гиону. Ми ћемо, зато, радо позва-
ти будуће инвеститоре да улажу 
овде и обезбеде јаку будућност 
за РТБ Бор – рекао је шеф мисије 
ММФ-а за Србију Џејмс Руф.

Шеф Канцеларије ММФ-а 
у Србији Себастијан Соса изја-

вио је да му је драго што види да 
РТБ Бор напредује јер је то, како 
је рекао, важно не само за ком-
панију, већ и за читав регион. – 
Надам се да ћемо за пар година, 
када будемо опет дошли у Бор, 
имати прилику да видимо како 
инвестиције цветају – додао је 
Себастијан Соса. 

 Истичући значај посете 
делегације ММФ-а РТБ-у Бор, тим 
пре што није уобичајена пракса 
да представници мисије обила-
зе привредне субјекте, министар 
рударства Александар Антић 
објаснио је да је посета упри-
личена због значаја РТБ-а Бор 
за државу Србију и њену укупну 
економију.

-Верујем да ће ова посе-
та бити значајна за наше зајед-
ничко разматрање будућности 
РТБ-а. Сложили смо се да је „Бор“ 
велики и озбиљан систем, а сло-
жили смо се и да је од капитал-
ног значаја за државу и да зато 
Влада Србије треба са великом 
пажњом да води рачуна о ње-
говом функционисању са стано-
вишта економског пословања, 
одрживости и будућности – ре-
као је Антић. 

-РТБ данас изузетно добро 
послује – додао је – па очекујемо 
да ће ове године остварити ЕБИ-
ДУ од 75 милиона долара. Ипак, 
свесни смо и да ти сјајни пода-
ци о пословању не треба да нас 
успавају, већ морамо на време 
размишљати о будућности РТБ-а, 
пре свега о развоју рударства и 
новом инвестиционом циклусу 
у који РТБ треба да уђе. Наиме, 
да би „нахранио“ ову добру и 
значајну топионицу, РТБ мора да 
има адекватну рударску произ-
водњу, а да би је имао он треба 
да улаже у опрему и отвори нове 
руднике. Реч је о инвестиција-
ма које су веће од 500 милиона 
долара, реч је о улагањима за 

које Србија и РТБ треба да тра-
же партнера. Јер, није логично, 
а није ни могуће да држава буде 
једини инвеститор овако важног 
и значајног пројекта. Морамо да 
учинимо наше укупно окружење 
привлачнијим за озбиљне инве-
ститоре и ја дубоко верујем да 
смо низом важних активности, 
које смо као држава спровели 
у смислу регулације тржишта, 
фискалне стабилизације, укуп-
не економске и политичке ста-
билности, укључујући и мисију 
ММФ-а, направили такву атмос-
феру која је сада привлачна за 
инвеститоре. Данас имамо осам 
светских компанија које показују 
интересовање за партнерство 

са РТБ-ом и то је за нас значајан 
процес у коме ћемо, пре свега, 
имати на уму интерес Републике 
Србије. Потребно је да, сви који 
желе да буду наши партнери у 
овом послу, разумеју да је ово 
један развојни пројекат у коме 
морају заједно са Србијом да 
препознају укупан потенцијал и 
значај РТБ-а и да буду наши стра-
тешки партнери како би се ком-
плекс и даље развијао – казао је 
Антић. 

Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ-а Бор рекао 
је да је са високим званичницима 
ММФ-а разговарано о оправда-
ности изградње нове топионице 
у Бору и њеног значаја за будућ-
ност РТБ-а, Бора и целе Тимочке 
крајине.

-Прича је ишла у правцу 
појашњења саме технологије и 
начина изградње нове топио-
нице, али и њеног значаја за све 
оне који желе да дођу у Бор и 
уђу у партнерске односе са РТБ-
ом. Сложили смо се да стратеш-
ког партнера не бисмо могли да 
нађемо да није изграђена нова 
топионица – рекао је Спасков-
ски. Г. Тончев Василић

ЕКОНОМИЈА
Високи представници ММФ-а похвалили напредак у пословању РТБ-а Бор

ЏЕЈМС РуФ: СА зАДОВОљСТВОМ ћЕМО 
ПОзВАТИ ИНВЕСТИТОРЕ ДА уЛАжу у РТБ

Сматрам да су многобројне реформе о којима смо разговарали са Владом Србије допринеле да се ствари овде окрену набоље, јер је веома 
важно да државне компаније могу да раде комерцијално и без помоћи владе, рекао је шеф мисије ММФ-а за Србију. – Себастијан Соса: 
Драго ми је што видим да РТБ Бор напредује, то је важно не само за компанију, већ и за читав регион. - Да би „нахранио“ топионицу, РТБ 
мора да има адекватну рударску производњу, а да би је имао он треба да улаже у опрему и отвори нове руднике. Реч је о инвестицијама 
које су веће од 500 милиона долара, реч је о улагањима за које Србија и РТБ треба да траже партнера – казао је министар рударства Алек-
сандар Антић и подвукао да је за партнерство са РТБ-ом заинтересовано осам светских компанија
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КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ

у оквиру пројекта ‘’Чувари традиције, културе, здравља и среће’’

ОСНОВЦИ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

БОРСКИ ОКРуГ-Од пописа 
до пописа, постоји обиље пода-
така, статистичких и стручних 
елаборација, акционих планова, 
страначких и предизборних де-
кларација на тему: млади и њи-
хов положај у нашем друштву. 
Ризикујући да нам се спочита да 
‘’купујемо време’’ и отаљавамо 
поверен посао, ипак сматрамо да 
је важно разјаснити пар темељ-
них дилема. Зато вам стављамо 
на увид изводе из ‘’Програма 
Социјалистичке партије Србије’’. 
Ради провере, можете погледати 
програме већине осталих стра-
нака и видећете да нема суштин-
ске разлике: у свим програмима 
су дефинисани проблеми и за-
цртани циљеви, али је ‘’малчи-
це(или малчице више) друкчије 
у пракци’’. 

Регионализација: ‘’Алока-
ција економских ресурса која је 
искључиво вођена слободним 
деловањем тржишног меха-
низма генерише територијалне 
неједнакости.На дуги рок то уз-
рокује неравномеран распоред 
капитала и људи, као и читав 
низ економских, социјалних и 
политичких проблема.’’... ‘’Реги-
онализација носи потенцијалне 
предности артикулације посеб-
них интереса, алокације ресурса, 
равномернијег развоја...’’

Развој пољопривреде и 
села: ‘’Селу је потребан и развој 
модерне привредне, саобраћај-

не и друштвене инфраструктуре. 
То је услов да се село рехабили-
тује и да сачува демографски по-
тенцијал. Са новом и обновље-
ном инфраструктуром, рурална 
подручја постаће атрактивна и 
за поједине гране прерађивачке 
индустрије, услужних делатно-
сти, посебно за туризам. Услови 
живота на селу морају се више 
приближити условима живота у 
урбаним срединама....’’ 

Смањење сиромаштва: ‘’Ве-
лики део становништва у Ср-
биј и погођен је сиромаштвом. 
Највећи узрок сиромаштва и 
социјалне искључености јесте 
незапосленост. Сиромаштво се 
повећало и у руралним подру-
чјима... Динамични привредни 
раст и развој, отварање нових 
радних места,повећање зара-
да,спречавање настанка новог 
сиромаштва ...’’

Становништво: ‘’Србија се 
суочава са бројним демограф-
ским променама од којих су 
најизраженије пад стопе рађања 
и процес старења становништва. 
Мирити се са овим тенденција-
ма у развоју становништва зна-
чи прихватити да последице 
свом тежином буду пренете на 
будућа поколења, да се угрози 
будућност и биолошки опстанак 
нације...

Социјалисти инсистирају 
да се популационом политиком 
мотивишу млади да заснивају по-
родицу и рађају децу, како би се 
подстакло обнављање живота и 
зауставил и смањивање броја и 
старење становништва...’’

Образовање: ‘’Знање је 
највећи лични и друштвени ка-
питал и инвестиција у XXI веку. 
Зато истрајавамо на политици 
стварања претпоставки за јед-
наке шансе за све људе у обла-
сти образовања, без обзира на 
њихов имовински статус или 
друштвено порекло...’’

Омладина: ‘’Социјалисти 
су по природи својих програм-
ских опредељења окренути 
будућности. Будућност припа-
да младима... Данашњи тешки 
услови изазвани политичким и 
економским приликама, убрзане 
промене у региону, конфузија у 
систему вредности чине беспер-
спективном будућност за многе 
младе људе. Отуда отуђеност, 
депресија, наркоманија, беспос-
личарење, насиље и криминал. 

Млади су највише погођени 
проблемима транзиције. Нема 
дугорочних и стабилних прили-
ка у друштву уколико у њиховом 
пројектовању не учествују они 
којима припада будућност...’’ 

Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Извор: Програм Социјалистич-

ке партије Србије, 11. децембар 2010. 
(http://www.sps.org.rs/documents/

PROGRAM%20SPS.pdf)
Фото: архива ‘’Тимочких’’, 20.11.2011.

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша 
младост, туђа радост’’, суфинансиран 
је из буџета Републике Србије – Мини-
старства културе и информисања. 
Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове 
органа који је доделио средства.

КЊАжЕВАЦ - У оквиру про-
јек та „Чувари традици је, култу ре, 
здравља и среће’’ учес ни ци про-
јекта и пројектни тим Основ не 
школе ‘’Димитрије Тодо ро вић – 
Каплар’’ реализовали су троднев-

но студијско путовање на Старој 
планини на територији општине 
Димитровград. 

Према информацијама из 
ове образовне установе, путо-
вање је у потпуности, оправдало 
постављене циљеве и надмаши-

ло очекивања у свим сегемнтима 
планираних активности. 

Деца су уживала у игри са 
аутохтоним врстама животиња: 
балканским магарцима, коњима 
и каракачанским псима, обилас-
цима манастира Поганово, цркве 

Светог Пантелејмона, природ-
них Смиловских језера. Смештај 
деце у лепо уређеном и рено-
вираном Планинарском дому 
‘’Сенокос’’ имао је посебне пред-
ности и због недостака сигнала 
телекомуникацијских мрежа, 
што је изоставило прекомерно 
‘’типкање’’ по мобилном телефо-
нима и упутило децу на, помало 
заборављене, једноставне игре, 
дружење, јутарње вежбање, при-
премање и сервирање хране, 
шетње по прелепим пределима 
Старе планине на самој граници 
са Бугарском. И лутка им је била 
друг, са којом су стварали кратке 
игроказе инспирисане дневним 
активностима. Догађаје су пре-
такали и у писану реч или илу-
страције.

 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривре-

ди, туризму и малој привреди : креатив-
ност и иновативност у пракси” - “Овај 
медијски садржај суфинансиран је од 
стране општине Књажевац. Ставови 
изнети у подржаном медијском пројек-
ту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства.”

Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (11)

Манифестација „златна свадба’’


