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ЗАЈЕЧАР ОЧЕКУЈУ ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ
Одржана конференција за новинаре

ЗАЈЕЧАР - У малој сали 
Градске управе одржана је протекле 
недеље конференција за новинаре 
коју је сазвао Бошко Ничић, 
градоначелник града Зајечара. 
Повод за сазивање конференције 
био је велики број пројеката 
који су прошли код разичитих 
министарстава и агенција, а за која 
је град Зајечар аплицирао.

“Данас су кренули први радо-
ви на реализацији пројеката сређи-
вања атарских и некатегоризова-
них путева. Радиће се у неколико 
села наше општине, али радиће се 
и у рубним подручјима града. Када 
то кажем, мислим на наставак Ом-
ладинске улице који води у пољо-
привредна газдинства и домаћин-
ства или Фрушкогорске улице. Тај 
пројекат је вредности 8 милиона 
динара, од чега је 75% новца обе-
збедио град, а 25% је обезбедила 
Република Србија, Министарство за 
пољопривреду, шумарство и водо-
привреду” – рекао је Бошко Ничић, 
градоначелник Зајечара.

Следећи значајан пројекат 
који треба да почне са реализацијом 
у следећих 15 до 20 дана, а чија је 
вредност 174 милиона динара, јесте 
санација Основне школе “Љубица 
Радосављевић Нада”.

“Радиће се комплетна фасада, 
столарија, кров, ентеријер у школи и 
школско двориште. Пројекат је град 
у задњем тренутку успео да спаси, 
пошто је 12 пута био враћен од 
стране Канцеларије за управљање 
јавним улагањима, где су на крају 
хтели да га одбију. Град је ангажо-
вао пројектанте који су исправили 
све те неправилности које нису биле 
исправљене. Период за реализацију 
овог пројекта износи 180 дана” – до-
дао је Ничић.

Влада Републике Србије до-
нела је 22. септембра закључак о 
прихватању извештаја радне групе 
за обнову и унапређење обје ката 
јавне намене у јавној сво јини у об-
ласти образовања, здравствене 
и социјалне заштите и да кроз те 
закључке пролазе следећи пројек-
ти: Реконстукци ја ОШ “Хајдук Вељко” 
и заврше так и санација спортске 
хале у  Котлујевцу.

“На срећу или жалост, како 
год било, после три састанка са Ми-
нистарством спорта нисмо успели 
да нађемо сагласност. На крају је 
Касациони суд пресудио супротно 
ономе што је министарство очеки-
вало да ће бити и пресудио у корист 
извођача радова”- напоменуо је Ни-
чић.

Суд је закључио да није било 
никаквог основа за тужбу, јер су сви 

радови који су били предвиђени 
пројектом били исправни.

“То, ко ће платити ту штету, 
на крају ћемо разговарати поново 
са министарством, јер не видим ни-
какву одговорност града у овом по-
ступку” – закључио је Ничић.

Како је речено, упркос про-
блемима који су настали, Канцела-
рија за јавна улагања ће урадити 
реконструкцију спортске хале у 
Котлујевцу, што подразумева поред 
комплетне реконструкције свега 
онога што је уништено и израду по-
жарних путева који нису направље-
ни због прекида радова, те ће вред-
ност само овог пројекта изности око 
40 милиона динара.

Што се тиче реконструкције 
ОШ “Хајдук Вељко”, планирано је по-
ред комплетне реконструкције да се 
ураде како прилазни птеви, тако и 
ограда школе.

Ничић је нагласио да је један 
од пројеката био и веома неопходан 
да се уради и овом приликом се за-
хвалио свима онима који су помог-
ли да до реализације овог пројекта 
дође, људима из Владе Републике 
Србије и Канцеларија за јавна ула-
гања:

“За овај пројекат и пројект-
ну документацију град издваја 25 
милиона динара. Када се заврши 
пројектна документација, знаћемо 
комплетну цену, али сигурно је да 
се мери милионима евра. Планом 
је предвиђена реконструкција де-
чијег одељења, патологије, амбу-
ланте у Котлујевцу и остали објекти 
који ће бити делом планирани у 
2018. години, а делом у 2019. го-
дини један огроман пројекат који 
обухвата поред дечијег одељена и 

патологије, изградњу двоспратног 
Дома здравља у Котлујевцу, са свим 
оним што је предвиђено - посебно 
издвајање дечијег одељења, а по-
себно ће бити комплетно опремље-
на лабораторија” – рекао је Ничић

Такође предвиђена је ком-
плетна реконструкција средњо-
шко лс ког центра у Зајечару. Предви-
ђено је 3. 400. 000 еура, а пројекат 
је подржала Канцеларија за јавна 
улагања. Тренутно се ради пројект-
на документација, а пројектом је 
предвиђено доградња економске 
школе, реконструкција кошаркаш-
ког игралишта са изградњом нове 
топлане која ће радити на “сечку” 
коју ће град обезбедити кроз одр-
жавање зелених површина и путе-
ва. Овим пројектом је предвиђено 
да нова топлана поред ове четири 
школе греје позориште и специјал-
ну школу, ОШ “Десанка Максимовић” 
и ОШ “Љуба Нешић”, што ће бити 
огромна уштеда за град.

Такође је предвиђено у 2018. 
години, да се комплетно уради 
пројекат за израду заједничке фис-
кутлурне сале за ђаке ОШ “Десанка 
Максимовић” и ОШ “Љуба Нешић”. 
Како је Ничић навео да постоји 
обећање Канцеларије за јавна ула-
гања да, уколико се пројекат добро 
уради, да ће средства бити и обе-
збеђена.

“Оно што је такође изузетно 
важно и што чекамо годинама и го-
динама уназад, сада је извесно и до 
нас је. Када кажем до нас је, ја мо-
рам да преузмем туђу одговорност 
у овом тренутку. Нису завршили, 
нити на време предали пројектну 
документацију и сада ми завршава-
мо пројекат изградње визиторског 

центра на Фелиx Ромулијани, да би 
ушао у 2018. годину. Вредност инве-
стиције је 380 милиона динара. Ова 
инвестиција је такође без нашег 
учешћа које ће финанисрати Мини-
старство туризма” – навео је Ничић.

У Зајечару је већ започет је-
дан од пројеката, прва фаза монито-
ринг центра вредности 5,9 милиона 
динара. Постављене су прве каме-
ре на раскрсницама и одрађен је 
центар за праћење у оквиру МУП-а. 
Другом фазом је предвиђено по-
кривање најширег прстена, уласка у 
град. Пројектом је предвиђено да се 
комплетно град покрије камерама у 
циљу што боље безбедности грађа-
на града Зајечар.

Иначе, протекле недеље је у 
Београду одржан састанак Социјал-
но-економског савета и Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања. Разговарало 
се о пројекту који је град Зајечар 
започео још 2011. године, а чија је 
реализација започета у 2012. годи-
ни расчишћавањем терена и инфра-
структурним радовима за изградњу 
26 кућа за социјално угрожене у на-
сељу Котлујевац. Намера је да град 
Зајечар заједно са Министарством 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања тај пројекат при-
веде крају.

На конференцији је још и на-
глашено да град овде неће стати са 
пројектима, да ће се и даље конку-
рисати како код министарстава тако 
и код других агенција, фондова и ЕУ, 
али не само из наведених области, 
већ ће се радити пројекти из обла-
сти пољопривреде као и из других 
области.

 А.П.
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ЗАЈЕЧАР - Градско веће града Зајечара расписало је 24. 
новембра Конкурс за суфинансирање пројеката из области јав-
ног информисања на територији града Зајечара у 2017. години. 
За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
градског буџета предвиђено је 2,7 милиона динара.

Најмањи износ који може бити одобрен по пројекту изно-
си 50.000 динара, а највећи 250.000 динара, наводи се у јавном 
позиву.

Право учешћа имају издавачи медија који су уписани у Ре-
гистар медија, који се води код Агенције за привредне регистре 
и правна лица или предузетници који се баве производњом ме-
дијских садржаја и који поседују доказ да ће суфинансирани ме-
дијски садржај бити реализован путем медија.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, на конкурсу 
може учествовати са по једним пројектом за сваки медиј.

Јавни позив за учешће на конкурсу објављен је на web sajt-у 
Града Зајечара, на интернет адреси www.zajecar.info.

Рок за подношење пријава пројеката је 20 дана од дана 
објављивања Конкурса, односно до 14. децембра 2017. године.

 М.М.

ПОЛИТИКА
Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ГУБИТАКА, 
АЛИ И ДАЉЕ СА СУБВЕНЦИЈАМА

Град Зајечар расписао јавни позив

ЗА МЕДИЈЕ 2,7 
МИЛИОНА ДИНАРА

МАЈДАНПЕК - Овонедељна седница Општинског већа у Мајданпеку, 
протекла је у знаку припрема за већ заказану седницу Скупштине општине, 
на којој би више питања о којима се расправљало требало да добије коначан 
епилог, а тако и низ оних од којих најдиректније зависи и најважнији 
плански документ, буџет општине за наредну годину.

Нацрт одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 
прихваћен је уз образложење да ће просечна зарада по запосленом за осам 
месеци ове године , у износу од 67.764 динара, бити, у складу са законом, 
основица за утврђивање износа који ће за истицање фирми, коришћење 
рекламних паноа и истицање фирми ван пословног простора, морати да 
плате власници, односно корисници.

Информација о степену усклађености планираних и реализованих 
активности јавних предузећа у трећем кварталу, показала је да су први пут 
сва пословала без губитка, ликвидна су, али и да су им даље за рад неоп-

ходне субвенције. Први човек општине, Дејан Вагнер истакао је наду да ће 
након ревизије њиховог пословања све бити јасније, прегледније, а тако и 
са мање дилема око тога како послују.

Разматрање планова месних заједница на територији општине 
Мајданпек показало је да има добро и квалитетно одрађених, али и пла-
нова са само описом предложених активности. Њихова укупна вредност је 
око 185 милиона динара, од којих је скоро 49 из пројекта прекограничне 
сарадње који реализују у Мосни. Одлучено је да се описни делови планова 
усвоје, а финансијске размотре одговарајуће општинске службе и у складу 
са ставом Државне ревизорске институције општина задужи за реализацију 
оних који подразумевају зграде, улице, путеве и слично, јер се процењује 
да месне заједнице немају стручне и техничке капацитете да би их реали-
зовале.

Утврђен је и предлог одлуке о покретању поступка ради реализације 
Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању лучког подручја у Доњем 
Милановцу, утврђен нацрт решења о давању сагласности за употребу 
имена општине Савезу за школски спорт, као и нацрт одлуке о изменама и 
допунама одлуке о пружању димничарских услуга. Изостала је сагласност 
за Статут Туристичке организације општине Мајданпек, а њеном Управ-
ном одбору наложено да текст припреми у року од осам дана. Утврђен је 
предлог о изменама програма за оптималну организацију такси превоза до 
2020. године повећањем броја такси места на постојећим стајалиштима, а 
утврђена је и одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек”. 

Усвојено је и више одлука везано за Програм мера и подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Мајданпек за ову годину, уз опаску да је степен реализације мно-
го повољнији него претходних година.

  И.Ћ.

КЛАДОВО - На седници локалног парламента подршку одборника 
добио је предлог Одлуке о покретању поступка за реализацију јавно-
приватног партнерства за реконструкцију мреже јавне расвете у општини 
Кладово.То подразумева да класичан систем осветљења замене лед диоде.

- Комплетном реконструкцијом расвете биће обухваћани град и сва 
насеља у општини Кладово. Лед диоде троше за шест пута мање енергије, 
век трајања им је знатно дужи, а одржавање је знатно јефтиније. Одлуком 
смо отворили процедуру за избор консултанта, што је предуслов да се обја-
ви тендер за најповољнијег понуђача из те области- објаснио је Радисав 
Чучулановић, председник општине Кладово.

Одборничка већина подржала је предложене измене Одлуке која 
одређује новчане казне за прекршаје, иако се мишљење одборника СПС 
разликовало, када је реч о висини појединих износа. Одборници СО Кла-
дово усвојили су и допуну Одлуке о комуналним делатностима на терито-
рији општине Кладово, као и предлог Одлуке о превозу лица старијих од 
65 година у приградском аутобуском саобраћају. Они ће то право моћи да 
остваре од 1. јануара 2018. године два пута месечно на пазарни дан суботом 
и два пута у данима када је исплата пензија.

- Одлука је усвојена на јунском заседању Скупштине, а допуна се од-
носи и на и линију Манастирица-Подвршка- Кладово.

Одлуком о бесплатном превозу лица старијих од 65 година у при-
градском аутобуском саобраћају дефинисан је полазак из месне заједнице 

Одборници СО Кладово усвојили одлуку о јавно-приватном партнерству

ПРВИ КОРАК У РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
МРЕЖЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

у седам,  док је повратак у 13 сати- казао је Славиша Туфајевић, председник 
СО Кладово.

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

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.
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“Николић Превоз“ у служби грађана

ОТВОРЕНА НОВА  АУТОБУСКА 
СТАНИЦА У НЕГОТИНУ

ИНТЕРАКТИВНА 
ТАБЛА НА ДАР

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је отворен још један објекат ‘’Текијанке’’ у 
улици “Цара Душана” 31. Поводом отварања нове продавнице, ‘’Текијанка’’ 
је Основној школи ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’ даривала интерактивну 
таблу. 

Компанија ‘’Текијанка’’ отворила је и други маркет у Књажевцу. От-
варање су и овога пута пратила изненађења за потрошаче и најмлађе ста-
новнике Књажевца. „Текијанка“, као породична и друштвено одговорна 
компанија, Основној школи ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’ даривала је 
интерактивну таблу. 

‘’За купце смо припремили заиста сјајне акције, што за пензионере, 
што за кориснике наших картица. Пуно производа може да се нађе на сни-
жењу. Корисници ‘’Текијанкиних’’ картица до краја новембра имају 10 одсто 
попуста на сваку куповину. Попуст не важи за производе који су већ на ак-
цији. Одлучили смо да овога пута донирамо интерактивну таблу најстаријој 
и највећој школи у Књажевцу’’, казала је Данијела Церановић, ПР компаније 
‘’Текијанка’’ .

Са пригодним поклонима, у духу добрих комшијских односа, заку-
цали су и на врата станара зграде у чијем приземљу се налази продавница. 

Задовољна својим пословањем у Књажевцу, породична компанија 
‘’Текијанка’’ шири се у осталим крајевима Тимочке Крајине. Предстоји отва-
рање нових објеката у Зајечару и Злоту.

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

вативност 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.”

НЕГОТИН - Предузеће “Николић Превоз“, власника Данијеле и Горана 
Николића, отворило је у Неготину нову и модернију аутобуску станицу, 
површине око 2.000 квадрата са чекаоницом, рестораном, туристичком 
агенцијом и собама за преноћиште. Нови објекат, по речима власника, 
упослиће двадесетак нових радника, а шансу ће, истичу, пружити младим 
и стручним кадровима.

- Најсавременији пословни објекат тренутно у Неготину, уз који неи-
зоставно иде и беспрекорни возни парк, означава наш озбиљан приступ и 
одговорност коју имамо према нашим путницима - рекао је Горан Николић, 
власник “Николић Превоза”.

Црвену траку, којом је и симболично пуштена на коришћење ова мо-
дерна аутобуска станица, поред власника, пресекао је и Братислав Гашић, 
директор Безбедоносно информативне агенције. Овом чину присуствова-

ле су и бројне званице из политичког, културног и јавног живота источне 
Србије.

-Нас ова инвестиција радује, пре свега, због нових радних места које 
отварање овог објекта нужно обезбеђује, јер нам је управо то, уз економију 
и напредак, приоритет. Надамо се да ћемо и у наредном периоду имати 
још више инвестиција и нашим грађанима обезбедити боље економске 
услове за живот наших грађана и њихових породица – рекао је Владимир 
Величковић, председник Привременог органа Општине Неготин.

Предузеће “Николић Превоз”, које у свом возном парку има 40 нај-
савременијих аутобуса и редовно саобраћа на линијским и ванлинијским 
правцима у земљи и иностранству, на пролеће ће и у Зајечару отворити 
нову аутобуску станицу, баш у години када прославља две деценије успеш-
ног рада.

- Надам се да ће и многи заробљени, мртви капитали, тешком муком 
стечени, у будућности бити улагани у наш крај – истакао је Бошко Ничић, 
градоначеник Зајечара.

Церемонијал отварања нове аутобуске станице, коју је са свештени-
цима архијерејског намесништва неготинског освештао епископ тимочки 
Иларион, увеличали су и дечји хор „Вивак“ под управом Драгане Мари-
новић Симоновић, као и хор храма Свете Тројице под управом Светлане 
Кравченко.

 С.М.Ј.
Отворен још један маркет ‘’Текијанке’’ у Књажевцу



БРОЈ 271 5ДРУшТВО

ЗАЈЕДНИЧКА МИСИЈА СРБИЈЕ И 
АЛЖИРА НА ЧУВАЊУ ТЕКОВИНА

Амбасадор Алжира Абделхамид шебшуб посетио општину Неготину

ТРИБИНА О КОМУНАЛНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА И 
ИНфРАСТРУКТУРИ

У сусрет новом буџету

НЕГОТИН - Амбасадор Народне Демократске Републике Алжира у 
Србији, Абделхамид Шебшуб отворио је недавно у галерији Мокрањчеве 
родне куће изложбу “Српско војно гробље Дели Ибрахим”. Реч је о 
фотографијама гробља у Алжиру на коме почивају посмртни остаци 324 
припадника српске војске, страдалих од 1916. до 1919. 

-Српски народ је дао велики допринос алжирском током његове 
борбе за национално ослобођење. У тој борби је активни учесник био и 
фотограф Стеван Лабудовић, чије фотографије данас имамо прилику да гле-
дамо, а који се борио са алжирском војском. Треба одати дубоко признање 
том човеку, било да је реч о српском гробљу у Алжиру или о фотографијама 
које је он снимао током рата у Алжиру, које су сведочанство о том дубоком 
пријатељству – истакао је амбасадор Абделхамид Шебшуб.

Музеј Крајине ову изложбу, коју је својим наступом увеличао и хор 
Уметничке школе “Стеван Мокрањац” под управом Ружице Рајковић, реа-
лизовао је у сарадњи са Друштвом пријатеља Алжира.

-Наша обавеза је да чувамо сећање на све жртве ратова и да не до-
зволимо да избледе с временом. Ова изложба нас подсећа на 324 српска и 
једног руског војника, који нису успели да се излече у француским болница-
ма у Алжиру, па су након смрти сахрањени на тлу ове братске земље-рекао 
је Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине.

МАЈДАНПЕК - Професори Техничке школе у Мајданпеку су 
још једном поступили – за пример другима. Одрекавши се хонорара 
зарађених од испита ванредних ђака, они су још једном школу у којој 
раде опремили училима која ће помоћи како ученицима тако и њима, у 
извођењу наставе, али и подизању њеног квалитета

Комплетан хонорар за ванредне испите у једном року пре две 
године, професори су усмерили за обезбеђење девет рачунара који су 
омогућили да се унапреди настава за економску групу предмета. Не дуго 
затим, по истом обрасцу, набавили су комплетан материјал за машин-
ску групу предмета,односно, опремили машинску радионицу, набавили 
електронску, интерактивну таблу, а онда у следећем циклусу се побри-
нули и да се настава електро струке опреми училима, али су поред купо-
вине наставних средстава организовали и екскурзију за ученике електро 
одељења до Хидроелектране Ђердап II. У најновијем подухвату према 
провереном рецепту, сада су обезбедили још један рачунар са појачаним 
звучницима за кабинет енглеског језика, пројектор, затим два апарата за 
заваривање и шест стега које ће послужити да се настава боље одвија и 
функционише у одељењу трећег степена варилац – бравар.

Пример професора мајданпечке Техничке школе, иако од свих 
хваљен, за сада остаје усамљен. 

 И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - У сусрет изради буџета за 2018. годину, општина 
Књажевац организовала је у Друштвеном клубу Дома културе изуетно 
посећену трибину на тему ‘’Комуналне делатности и инфарструктура’’. 

Прва трибина коју је општина Књажевац организовала у сусрет из-
ради буџата за 2018. годину, изазвала је велико интересовање, како ста-
новника града, тако и житеља чак и удаљених села. Сви они од директора 
предузећа, чији је посао везан за комуналне делатности и инфраструктуру, 
могли су да чују својеврсни рапорт о томе шта је и колико урађено у про-
теклој години и какви су планови. На трибини су учествовали Младен Ра-
досављевић, директор Јавног предузећа за развој, урбанизам и изградњу, 
Омил Ранђеловић, директор ЈКП ‘’Стандард’’ и Љубодраг Тричковић, дирек-
тор ЈКП ‘’Топлана’’. 

Током готово двочасовног разговора, општинско руководство и ди-
ректори јавних предузећа чули су сијасет питања, примедби и сугестија 
грађана – од оних која се тичу здраве пијаће воде, преко дивљих депонија, 
јавне расвете, уређења града. Најбоље је када се у непосредном контакту 
са грађанима сазна шта им је потребно, казао је председник општине Ми-
лан Ђокић, најављујући да ће овакви сусрети убудуће бити пракса локалне 
самоуправе: 

‘’Ово је прва у низу тематских трибина које ћемо организовати крајем 
године и које ће постати пракса. Планирамо да макар два пута годишње 
правимо овакве тематске сусрете са грађанима. Велики број грађана који 
се одазвао показао је да је потреба за оваквим трибинама велика. Нацрт 
буџета биће урађен до прве половине децембра. Законска обавеза је 20. 
децембар, али ми ћемо то урадити неколико дана раније. У комуникацији 
са грађанима чујемо шта су њихови предлози, које уврштавамо у планове 
за наредну годину. Очекује нас посета месним заједницама, да чујемо шта 
је потребно селима и да се потрудимо да, у складу са расположивим сред-
ствима, њихове предлоге и идеје уврстимо у буџет за 2018. годину,’’ казао 
је Ђокић. 

Након комуналних делатности и инфраструктуре, наредне трибине 
биће посвећене младима, спорту, култури, образовању, локалном економ-
ском развоју.

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

вативност 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.”

За амбасадора Алжира и његове сараднике Владимир Величковић, 
председник Привременог органа, приредио је пријем у свом кабинету на 
којем су разговарали о могућностима сарадње на свим пољима.

-Ова, нама братска земља, веома је отворена за сваки вид сарадње и 
како смо чули, његова екселенција, као представник своје земље у Србији, 
може да помогне у повезивању наших привредника са привредницима 
из Алжира. Веома је занимљива и идеја о братимљењу наше општине са 
неком од општина из Алжира и ову могућност ћемо сигурно размотрити у 
наредном периоду. Надам се да ћемо успети да то и остваримо – рекао је 
Величковић. С. М. Ј.

ПРОфЕСОРИ  
ПРОфЕСОРСКИ

У Техничкој школи настављена добра пракса

фото: Општина Неготин
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У Бољевцу се ревитализује историјско наслеђе

ОБНОВЉЕН СПОМЕНИК 
ПОГИНУЛИМА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Пристаниште у Кладову добило лучког оператера

ВРАЋАЈУ СЕ БЕЛЕ ЛАЂЕ
Прорадила новогодишња расвета у Мајданпеку

ПОЧЕЛО УКРАшАВАЊЕ 
ГРАДА

БОЉЕВАЦ-Црква Лозица, недалеко од Кривог Вира, посвећена 
Светом Архангелу Гаврилу, датира из 15. века и представља значајан 
средњовековни споменик културе на подручју Бољевца. 

 У порти цркве, тридесетих година прошлог века, подигнут је споме-
ник погинулим војницима у Првом светском рату из Кривог Вира и околних 
села са 212 исклесаних имена. Споменик је део читавог комплекса који се 
налази под заштитом државе и изложен зубу времена, у великој мери је био 
руиниран. Општина Бољевац, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика 
културе у Нишу, покренула је пројекат реконструкције овог споменика, 
која је ове јесени окончана, уз финансијску подршку Министарства за рад 
запошљавање, борачка и социјална питања, које је за ову намену издвојило 
шесто хиљада динара. 

-Сваке године, Министарство обезбеђује око седамдесет милиона 
динара за обнављање споменика, спомен-обележја и меморијала, посвеће-
них страдалима у протеклим ратовима. Наредне године, с обзиром да се 
обележава стогодишњица од завршетка Великог рата, у фокусу ће бити 
управо споменици везани за овај период, истакао је Негован Станковић, 
државни секретар овог Министарства, приликом обиласка споменика у 
Лозици. 

Иначе у Првом светском рату са подручја ондашњег бољевачког 
среза, погинуло је више од две хиљаде војника. Споменици и спомен обе-
лежја из Првог светског рата и Балканских ратова, подигнути су у многим 
селима, а многи су и обновљени уз подршку Министарства за рад, борачка 

КЛАДОВО - Након што су туристички пристани у Смедереву и 
Кладову предати на управљање лучком оператеру, Конзорцијуму који чине 
привредна друштва „Ђердап услуге“ а.д. Кладово и „Емпорио теам“ д.о.о. из 
Београда, на десетогодишње управљање,створени су услови да се у наредној 
години ставе у функцију. Уговором је, између осталог, предвиђена обавезна 
инвестиција оператера у пристанишну инфраструктуру и супраструктуру, 
у износу од 88.000 еура. Кладово је једно од седам путничких пристаништа 
чија је изградња покренута током 2015. и 2016. године.

Реч је о објекту дужине 75, ширине 10 метара корисне површине око 
750 квадрата до којег се стиже преко моста дужине 20 метара. Пристан је 
снабдевен према прописима који су регулисани законом о лукама и при-
стаништима са опремом од наутичке, светлосне и навигационе до против 
пожарне.Тако је варош на Дунаву поново у прилици да се у њој после три 
деценије на Дунаву укотве беле лађе, које су поред Кладова пловиле без 
застајања, јер је изградњом друге Ђердапске хидроцентрале тадашње при-
станиште потопљено.

У српска пристаништа су током ове године пристала 994 крузера, а 
пријављено је 131.646 путника. Сезона пловидбе је званично завршена, а 
у Агенцији за управљање лукама кажу да следеће године очекују још боље 
резултате. Стратегијом развоја водног саобраћаја је предвиђено 16 нових 
путничких пристаништа, од којих је 10 на Дунаву. Београд, Нови Сад и Доњи 
Милановац већ дочекују путнике, Смедерево и Кладово су добили своје 
прве оператере, док би следеће године требало да врата туристима отворе 
и Велико Градиште и Голубац.

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

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

МАЈДАНПЕК- Попут већине других градова Србије и у Мајданпеку 
су се надлежни потрудили да пригодном новогодишњом расветом град 
украсе још крајем новембра. Украшавање није завршено, на њему ће 
се радити и наредних дана, а већина становника града под Старицом 
повољно коментарише овај потез и истичу да новогодишња расвета град 
чини лепшим, посебно када се у виду има да је ово период са најкраћим 
трајањем дана.

У поређењу са претходном годином, новогодишња расвета ће бити 
измењена и нешто богатија, посебно у градском парку, за који су осмишље-
на нова решења, затим код Ц зграда, али и у горњем делу града. За запо-
слене у Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек 
доста посла са овим у вези било је око поправке опреме која се користила 
ранијих година, али су се својски потрудили око одређених новина како би 
већ до 10.децембра град добио празнично рухо о којем би се, као и у пар 
претходних година говорило у суперлативу.

  И.Ћ.

и социјална питања. 
  М.Г.
Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни жети“ суфинансира Општина 

Бољевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове 
органа који је доделио средства”.
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У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР 
ОДРЖАН САСТАНАК КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА СРБИЈЕ И ПРЕДСТАВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ОГЛАС

ЗАЈЕЧАР - На иницијативу Комо-
ре здравствених установа Србије, у четвр-
так 23. новембра је у сали Завода за јавно 
здрав ље „Тимок“ Зајечар одржан саста-
нак представника здравствених установа 
Борског и Зајечарског округа. Састанку 
је присуствовало 30-ак представника 11 
здравствених установа (ЗЦ Неготин, ЗЦ 
Кладово, ОБ Мајданпек, ДЗ Бор, ОБ Бор, 
ЗЦ Зајечар, СБ за рехабилитацију „Гамзи-
град“, Апотека Зајечар, ДЗ Сокобања, СБ 
за неспецифичне плућне болести „Соко-
бања“ и ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар). 

Састанак је један у серији реги-
оналних сусрета које организује Комо-
ра здравствених установа Србије, чији 
је циљ боља сарадња са установама, 
упознавање са конкретним проблеми-
ма које установе имају, стручна помоћ 
у решавању тих проблем, али и пред-
стављање активности Коморе у проте-
клом периоду и најављивање нових.

„КЗУС је установа са респекта-
билном традицијом. Постоји од 1959. 
године и окупља 350 здравствених 
установа. Циљ ових посета и нашег 
рада је да заступајући интересе члани-
ца допринесемо бољем функционисању 
здравствених установа, али и систе-
ма у целини. Проблема у здравству је 
много (финансирање, кадрови), али су 
најављене и бројне промене, па је упра-
во сада прилика да заједно формулише-
мо иницијативе и покушамо да доприне-
семо да усвојена решења омогуће што 

успешније функционисање здравства“ 
рекла је секретар КЗУС, Снежана Рашић 
Ђорђевић.

Директорка Завода за јавно 
здравље „Тимок“, Слађана Ристић, ис-
такла је да је установа на чијем је челу, 

и сама била у врло тешкој ситуацији, али 
да су проблеми успешно превазиђени и 

пословање постављено на здраве осно-
ве, захваљујући добро организованом 
менаџменту који руководи овом устано-
вом од 2011. године. У циљу решавања 
актуелних проблема са којима се цело-
купно здравство Србије сусреће, а по-
себно здравствене установе на подручју 
борског и зајечарског округа, директор-
ка Завода позвала је присутне представ-
нике ЗУ да мобилишу све расположиве 
капацитете у својим установама и да 
способношћу сопственог менаџмента, 
заједничким снагама и ангажовањем, 
уз посредовање Коморе здравствених 

установа Србије, дефинишу приорите-
те и пронађу начине за њихову реали-
зацију. 

Представници КЗУС позвали су 
присутне да присуствују стручном скупу 
„Здравије здравство“, који Комора орга-
низује од 6 до 8 децембра 2017. у Врњач-
кој бањи и на коме ће врсни предавачи 
говорити о најактуелнијим темама у 
здравству, а учесници имати прилику да 
чују најновије информације и размене 
искуства са колегама из целе Србије.

 Завод за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар

Са састанка

Снежана Рашић Ђорђевић

Слађана Ристић

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs



БРОЈ 2718

НЕГОТИН - Пољопривредници ће ускоро, после пар година 
чекања, моћи да својим пројектима конкуришу за средства из ИПАРД 
фондова, након последње ревизије Европске уније о испуњености 
услова Србије, која се очекује ових дана. Како наводе стручњаци сви 
недостаци су отклоњени, а услови испуњени, па би први позив за 
подношење захтева за коришћење средстава из ИПАРД фондова, могао 
да уследи већ током децембра.

-Први јавни позив ће бити за коришћење ИПАРД фондова за инве-
стиције у физичка средства на пољопривредним газдинствима и инве-
стиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа. Обе врсте 
подстицаја се могу искористити у секторима производње млека, меса, 
воћа и поврћа и осталих усева, као што су житарице и уљане културе. 
Средства се могу искористити за набавку опреме и прикључних машина, 
трактора до 100кw, подизање и опремање објеката који се користе у про-
изводњи и преради млека, меса,воћа, поврћа и ратарских усева. Једно 
газдинство може искористити средства у висини од 5.000 до 1,5 милиона 
евра – каже технолог Зорица Петканић из Пољопривредне саветодавне 
стручне службе Неготин.

Сам поступак спровођења ИПАРД програма одвија се у три фазе, 
од подношења захтева са потребном документацијом, преко канцела-
ријске и теренске контроле испуњености услова коју врши Управа за 
аграрна плаћања и одобрење пројекта, до реализације пројекта, под-
ношења Захтева за исплату средстава, контроле од стране Управе да 
ли је инвестиција реализована у складу са законом и исплате средстава 
пољопривреднику.

„Оно што је важно напоменути је то да пољопривредник не сме 
да крене са реализацијом инвестиције пре него што му Управа за аграр-
на плаћања не одобри пројекат. Пољопривредно газдинство када кон-
курише мора да испуни националне стандарде у погледу регистрације 
пољопривредног газдинства, добробити животиња и заштите животне 
средине, здравствене безбедности хране и хране за животиње, као и на-
чина обележавања и регистровања животиња, а сама инвестиција мора 
да испуни ЕУ стандарде. Важно је и то да пољопривредник мора да ко-
ристи инвестицију у складу са наменом најмање пет година од тренутка 
исплате пројекта, а у том период су могуће контроле од стране Управе за 
аграрна плаћања и комисије ЕУ”, појашњава процедуру Зорица Петканић 
из ПССС Неготин.

 С.М.Ј.

ДРУшТВО

IPARD средства – коначно почиње реализација

ПРВИ ПОЗИВИ ВЕЋ 
У ДЕЦЕМБРУ

КЊАЖЕВАЦ-Општина Књажевац потписла је уговоре са 
пољопривредницима о субвенционисању набавке уматичених приплодних 
грла коза и оваца. За овај вид подршке пољопривреди у буџетском 
аграрном фонду издвојено је 8.800.000 динара, а средства су добила 42 
пољопривредника. 

Како би помогла књажевачким пољопривредницима да побољ-
шају сточни фонд, општина Књажевац определила је значајна средства у 
свом аграрном фонду за развој сточарства. Конкурс за развој овчарства и 
козарства изазвао је велико интересовање, а са четрдесет и двоје пољо-
привредника потписани су уговори о субвенционисању, каже помоћник 
председника општине Марко Стојановић: ‘’Конкурисала су 53 газдинства, 

МАЈДАНПЕК - Век и по од оснивања школе у Рудној Глави, велики је 
јубилеј који је пригодно обележен у тој образовној установи највећег села 
у општини Мајданпек. Тим поводом прошлог петка је уприличена пригодна 
свечаност у присуству бројних гостију и званица, али и ученика, њихових 
родитеља и наставника.

Подсећајући на само неке догађаје из историјата ове образовне уста-
нове, Новица Богдановић, директор школе подсетио је да је она основана 
далеке 1867.године на предлог Траила Марковића, тадашњег председника 
суда и других угледних људи овога краја, а да од 1960.године носи име 
народног хероја Бранка Перића: - Седамдесетих година прошлог века са 
600 ђака, била је то једна од највећих школа у Општини Мајданпек. Данас 
ову образовну установу похађа 165 ученика распоређених у 12 одељења, 
а настава се осим у матичној школи одржава и у подручним одељењима у 
Близни, на Кршу и Црнајки - истакао је Богдановић наводећи све мањи број 
ученика као највећи проблем.

Руднаглавска Основна школа је захваљујући средствима државе и 
локалне заједнице последњих година израсла у модерну образовну уста-
нову са опремљеним учионицама, кабинетима, ђачком кухињом, са рекон-
струисаним системом грејања, под новим кровом старе зграде, али и са 
новом, великом и функционалном фискултурном салом у којој је одржана и 
ова свечаност. Општина Мајданпек се и ове године може похвалити значај-
ним инвестицијама у тој области, будући да је издвојено 15 милиона динара 
за обнову опреме у основним и средњим школама, рекао је учествујући на 
овој свечаности Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек. Честитајући 
јубилеј ученицима поручио је да је знање највеће благо, а да се заједница 
потрудила да се учење одвија у одговарајућем амбијенту.

 И.Ћ.

Подршка сточарству

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ

Обележен век и по школе у највећем селу општине Мајданпек

ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ РУДНОГЛАВСКЕ 
ОСНОВНЕ шКОЛЕ

42 су испунила све потребне услове и добиће 8.800.000 динара за развој тог 
програма – од 100 до 500 хиљада по газдинству: 18.000 за набавку уматиче-
не козе, 18.000 динара за уматичене овце расе виртемберг и 14.000 динара 
за набавку уматичене овце расе сврљишка праменка.’’

Поздрављајући овакав потез локалне самоуправе, сточари кажу да 
ће им одобрене субвенције омогућити да прошире стада оваца и коза, а 
тиме и економску сигурност.

Наш наредни корак биће да пољопривредницима омогућимо сигу-
ран пласман меса и млека, истакао је председник општине Милан Ђокић: 
‘’Општина Књажевац је захваљујући субвенцијама из буџета у протеклих 
неколико година успела да заустави тренд уништења сточног фонда. Овим 
субвенцијама, које су из године у годину све обимније и за које постоји све 
веће интересовање, трудимо се да вратимо живот у књажевачка села. Оно 
што ће бити наше стратешко опредељење у наредном периоду, то је да 
произвођачима омогућимо сигуран пласман млечних производа и меса. 
Без доброг тржишта, нема ни сточарства у књажевачким селима.’’

Програм подршке пољопривредницима, који се уназад неколико 
година спроводи у књажевачкој општини, један је од најкреативнијих и 
најиновативнијих у Србији. Ове године за развој аграра из буџета општине 
издвојено је 30 милиона динара.

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

вативност 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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Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (20)

НЕЗАПОСЛЕНИ: „ИЗГУБЉЕНИ’’ У 
МЕТОДОЛОГИЈИ И СТАТИСТИЦИ

БОРСКИ ОКРУГ - По речима Ане Брнабић, председнице Владе Реублике 
Србије, 2012. године незапосленост у Србији је била 25,9 одсто, а у последњем 
кварталу 2016. године 13 одсто. Миладин Kовачевић, директор Републичког завода 
за статистику каже да је стопа незапослености регистрована у другом тромесечју 
2017. године 11,8 одсто. Не, не ради се о економском буму у Србији, већ о промени 
методологије, па је у једном случају (2012. године) у питању ‘’регистрована незапо-
сленост’’, а у другом (2017. године) се говори о методу ‘’анкетне незапослености’’.

Регистрована незапосленост у Борском округу је у неким изјавама формули-
сана као ‘’рак рана’’. Она је за последицу имала и има велики одлив становништва. 
Из овог краја претежно одлазе млади: у потрази за послом, за квалитетнијим и раз-
новрснијим образовањем...

Републички завод за статистику (РЗС) је у септембру 2017. године, у свом 
билтену објавио табелу: ‘’Запослени у правним лицима, предузетници и запослени 
код њих, лица која самостално обављају делатност-укупно’’.

Судећи по графичком приказу, запосленост у Србији вртоглаво расте, али 
сам Kовачевић даје појашњење које нас спушта на земљу и показује да је ‘’малчице 
другачије у пракси’’. Ево текста објављеног на порталу Н1, септембра 2017. године:

Kовачевић: Незапосленост на преткризном нивоу
‘’Стопа незапослености регистрована у другом тромесечју 2017. је 11,8 одсто, 

рекао је директор Републичког завода за статистику Миладин Kовачевић. Он каже 
да је пад незапослености карактеристичан за целу централну и источну Европу и 
додаје да сматра да је незапосленос пала на „преткризни ниво”.

Kовачевић објашњава да нови подаци о незапослености представљају ре-
зултат добијен на основу Анкете о радној снази, и да се обухвата и формалана и 
неформална запосленост.

Говорећи о чињеници да статистика бележи снажнији раст запослености 
него што је раст БДП-а, Kовачевић је рекао да те две величине морају да се посма-
трају одвојено. Тај феномен, према његовим речима, говори о слабијем квалитету 
запослености.

“Говори се о новом карактеру запослености, о квалитету запослености, 
па се ту мисли на запосленост са скраћеним радним временом, на повремене и 
привремене послове, на неформалну запосленост и тако даље. То објашњава зашто 
је раст запослености снажнији него што је стопа раста БДП-а. Такође, објашњава и 

феномен о коме ММФ говори - стагнантне продуктивности. Kада имате снажнији 
раст запослености него што је кретање БДП-а, онда имате стагнацију или пад про-
дуктивности”, каже он.’’

Републички завод за статистику, септембра 2017. године, у свом билтену 
даје и дефиницију под називом: „Различити концепти запослености – регистрована 
и анкетна запосленост’’.

‘’Републички завод за статистику прати кретање запослености из два извора 
– из Истраживања о регистрованој запослености и из Анкете о радној снази.

Истраживање о регистрованој запослености, базирано на евиденцијама 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког по-
словног регистра (СПР), обезбеђује податке о регистрованој запослености.

Анкета о радној снази (АРС) спроводи се на годишњем узорку од око 68.000 
домаћинстава, с циљем да пружи податке о тзв. анкетној запослености, обухва-
тајући, при том, формалну и неформалну запосленост.

Дефиниције регистроване и анкетне запослености
Регистрована запосленост обухвата сва лица која имају заснован рад-

ни однос са послодавцем на одређено или неодређено време и лица која раде 
ван радног односа на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању 
привремених и повремених послова, затим лица која обављају самосталне делат-
ности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи, као и 
лица која обављају пољопривредне делатности до 65 година старости, а налазе се 
на евиденцији ЦРОСО.

Анкетна запосленост, у складу са дефиницијом Евростата и Међународне 
организације рада, обухвата сва лица која су бар један сат током посматране сед-
мице обављала неки плаћени посао (у новцу или натури), као и лица која су имала 
запослење, али која су у тој седмици била одсутна са посла.’’

Портал Мондо, пре пар месеци објављује чланак под насловом: „АKО СИ 
РАДИО ЈЕДАН САТ НЕДЕЉНО - ЗАПОСЛЕН СИ!’’

У самом тексту, поред осталог пише:
‘’За разлику од истраживања о регистрованој запослености, где се, између 

осталог, гледају подаци ПИО Фонда (формално запослени), у Анкети о радној снази 
се као запослени сматрају и „лица која су најмање један сат у посматраној седмици 
обављала неки плаћени посао (у новцу или натури)”.

Поред тога „у запослена лица, поред лица која имају заснован радни однос и 
раде у предузећу, установи или у другој врсти организације или раде као приватни 
предузетници, укључују се и индивидуални пољопривредници и помажући чланови 
у домаћинству, као и лица која су обављала неки посао који су самостално прона-
шла и уговорила (усмено или писмено) без заснивања радног односа и којима је тај 
рад представљао једини извор средстава за живот.’’

Погледајте сада табелу ‘’Незапослени у Борском округу (2012-2016)’’. Она је 
рађена по методологији регистроване незапослености. Ако је незапосленост 2012. 
године у Србији била око 26 одсто, а половином 2017. године око 13 одсто, онда 
треба знати да је у Борском округу досезала и до 30 одсто.

Kада погледамо исту табелу, онда видимо да број укупно незапослених, оних 
који по први пут траже посао, запослени са евиденције... незнатно осцилира. Али, 
опада број запослених са евидениције и расте број брисаних са евиденције.

По речима многих званичника овог краја, привреда нам стагнира или, чак, 
опадају привредне активности. Демографска слика је све лошија. Млади предњаче 
у напуштању источне Србије, а неко сматра да променом методологије може да 
поправи овакво лоше стање. 

А, народ каже: ‘’Статистика наша дика, што пожелиш то наслика’’. 
Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим; извор:  

РЗС и наведени медији ;фото: архива ‘’Тимочке’’

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ , суфинансиран је из буџета 
Републике Србије – Министарства културе и информисања . Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТАНАРИ IT ЦЕНТРА ВЕЋ ПРИВРЕЂУЈУ
БОР - Боранка Лидија Голубовић је дуго тражила посао. Куца-

ла је на врата многих фирми, али узалуд. А онда се ове године све 
променило. Сазнала је за обуке из IT предузетништва које је финан-
сирала компанија Ракита, и за само неколико месеци је на основу 
стеченог знања регистровала туристичку агенцију која ради у IT 
Центру у школи „Бранко Радичевић, чију је адаптацију финансирало 
Министарство трговине, туризма и телекомуникације.

Руиниране учионице постале су модеран coworking простор 
који прати светске IT трендове.

„Интересовала ме је едукација о Интернет маркетингу које је 
држао дипломираи туризмолог. Након стеченог знања током обуке 
убрзо сам регистровала фирму и употребила сва стечена знања како 
бих унапредила пословање. На располагању нам је сјајан coworking 
простор који користимо по симболичној цени и отворене су нам 
сјајне могућности размене мишљења и искуства, каже млада пре-
дузеткиња, Лидија Голубовић, директор туристичке агенције „Рио“.

Знање о Интернет маркетингу био је циљ и Марији Митровић. 
Интересовање за информационе технологије показује неколи-

ко година уназад, али је тек након отварања борског IT центра успела 
у својој намери. Данас је власник агенције за маркетинг и консалтинг.

„У IT центру су реализоване сјајне и јако корисне обуке. Оства-
рио се мој сан, да постанем предузетник и то у IT центру у коме сам 
сада станар по симболичној цени и са одличним тимом сарадника. 
Овај coworking простор даје ми могућност да са колегама сарађујем 
у више области, да радимо заједно, допуњујемо своја знања и додат-
но се усавршавамо“, каже ова млада Боранка.

Идеалан простор за рад и напредовање у IT области иницирао 
је Образовно-креативни центар, а Ракита је ову идеју спровела у 
дело, ценећи одрживост пројекта и повећање запослености у Бору.

Директор Образовно креативног Центра Зоран Милојевић, 
задовољан је оснивањем IT заједнице, идеје која је актуелна прет-
ходних 15 година.

„Драго ми је да смо у сарадњи са компанијом Ракита и Мини-
старством трговине, туризма и телекомуникације реализовали овај 
пројекат до краја, јер смо имали исти циљ, а то је отварање могућно-

сти за запослење младих и да унапредимо IT предузетништво које, 
и поред великих капацитета, у Бору није било развијено. IT Центар 
је простор у коме ће радити и учити чланови IT заједнице који и те 
како имају искуства на интернету, а сада очекујемо да се умреже и 
да заједнички раде на пројектима“, каже овај IT стручњак. 

Врата IT центра су станарима отворена седам дана у недељи. 
Остварен је примарни циљ, а то је одрживост пројекта. Јер на даље, 

људи који раде у њему могу да привређују, и да новац који зараде 
искористе за унапређења IT простора. 

Након покретања пројекта “IT предузетништво” Ракита је са 
издвојених 12.000 долара омогућила непосредну реализацију шест 
врста обука за 120 полазника који чекају запослење, а имају одређе-
на знања из информационих технологија. 

Будући предузетници су се едуковали за графички дизајн, web 
маркетинг, web програмирање, IT предузетништво, IT право и IT ад-
министрацију. 

Менаџер за исходовање дозвола и комуникацију у Ракити, 
Александар Вуловић, назначио је да је Ракита покренула иницијати-
ву, а потом и препознала потенцијал у IT сектору што је резултирало 
реализацијом пројекта “IT предузетништво”. 

“Најзначајнији део ове приче је његова одрживост. Људи који 
раде у IT центру су коначан циљ програма IT предузетништво. На 
све то бих додао да наша компанија и сарађује са предузетницима 
у IT центру и то је свакако још један додатни вид подршке са наше 
стране. Заиста смо поносни на учешће у овом програму и потрудиће-
мо се да, управо на овај начин, пружимо додатну подршку локалној 
заједници”, рекао је Вуловић.

Након успешне IT обуке у организацији Раките

IT центар некад и сад

Са обуке


