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НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА 
ТАЛЕНТОВАНЕ КЊАЖЕВЧАНЕ

Потписани уговори о стипендирању младих

У општини Кладово стипендије за 35 ученика и студената

ЧУЧУЛАНОВИЋ: ПОДСТИЧЕМО 
УЧЕЊЕ И ЗНАЊЕ

Фебруарско невреме отежало живот у Мајданпеку

СВЕ ФУНКЦИОНИШЕ, 
АЛИ ОТЕЖАНО

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је уговоре о пру-
жању новчане помоћи студентима и ученицима у школској 2017/2018. 
години. Стипендије је добило тридесет двоје младих људи, односно 
сви они који су су испунили услове предвиђене конкурсом.

Будући лекари, професори, правници, архитекте, фармацеути, 

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Радисав Чучулановић по-
тписао је уговоре о стипендирању ученика и студената који су испунили 
услове прописане конкурсом за школску 2017/2018. годину. Стипеније је 
добило 18 средњошколаца и 17 студената, јер нико од 35 кандидата није 
одбијен.

Право на стипендију имају сви редовни ученици средњих школа и 
студенти са буџета који се школују на високим школама, факултетима и ака-
демијама чији је оснивач Влада Републике Србије.

- Месечни износ стипендије је 5.000 динара за средњошколце и 8.000 
динара за студенте. Наша је орјентација да те износе повећамо у наредној 
школској години, јер су школарци будућност нашег краја казао је - Чучу-
лановић.

Председник општине Кладово похвалио је и ангажовање већника 
Мирослава Јонашковића задуженог за просвету и образовање и додао да 
се нада да ће стипендије бити морална подршка средњошколцима и ака-
демцима да буду успешни за време школовања.

Стипендије средњошколцима и студентима у Кладову нису исплаћи-
ване од 2011. године чуло се у сали за састанке Општинске управе у Кладо-
ву. У текућој школској години стипендије ће бити исплаћене у десет једна-
ких месечних рата.Успешно школовање школарцима пожелео је и Славиша 
Туфајевић, председник СО Кладово.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК - Изузетно снажно невреме на крају фебруара у 
општини Мајданпек није никога изненадило. Ипак, ниске температуре, 
изузетно велике снежне падавине и посебно периодично олујни ветар, 
у знатној су мери отежали нормално одвијање живота и успорили кре-
тања.

Снег који је од недеље пуна два дана падао, већ у уторак форми-
рао је снежни покривач у насељима дебљине од 30 до 80 центиметара, 
али је на бројним местима при ниским температурама и изузетно јаким 
налетима ветра дошло до формирања сметова који су на појединим ре-
лацијама, попут Мајданпек – Влаоле и Мироч – Ђердапска магистрала, 
повремено обустављали саобраћај. Отежано се одвијао и са, за овакве 
прилике подразумевајућим закашњењима, и саобраћај на другим ли-
нијама, а у прекиду је био и на релацији Мајданпек – Неготин. Те тешкоће 
су одређени број ученика задржале код својих кућа и изван школских 
клупа, а и радници из Горње реке су изостали са посла у Руднику бакра 
Мајданпек, због чега су њихове колеге морале да одраде и њихову сме-
ну. Путари редовно обављају чишћење и истичу да снег не представља 
проблем, али да сметови који се на појединим местима врло брзо фор-
мирају, поново затварају неке деонице.

У самом граду, у складу са условима све функционише. Има 
грејања, нормално је водоснабдевање, раде школе, здравствене и дечје 
установе, сва предузећа. За потребе теренског рада у оваквим условима, 
здравственим установама је на иницијативу општинске власти стављен 
на располагање један број теренских возила, „лада нива“ из овдашњих 
преузећа, тако да је с обзиром на околности стање доста повољно. Оно 
на шта сви скрећу пажњу је неопходност појачаног опреза свих учесни-
ка у саобраћају будући да је било више случајева слетања и заглављи-
вања возила, на срећу, без повређених лица.

 И.Ћ.

библиотекари, историчари уметности, новинари, са сјајним оценама 
у ђачким књижицама и индексима, потписали су уговоре са општи-
ном Књажевац о новчаној помоћи у школској 2017/2018. години.

‘’Ја сам студент Правног факултета у Нишу и ова стипендија 
ће ме мотивисати за даљи рад. Планови су ми да завршим студије и 
нађем посао овде. Остаћу ту, са својом породицом’’, казала је Анђе-
ла Ивановић.

‘’Ја сам студент четврте године архитектуре. Просек оцена 
9,14. Планови су завршетак студија у року, а онда, видећемо – нала-
жење посла у струци у граду (било би лепо), ако не, онда негде у Ср-
бији’’, рекао нам је Никола Миленовић.

Оно највредније што имамо су ови млади људи, које желимо да 
задржимо у Књажевцу након што заврше школовање, казао је Бра-
нисалав Јосифовић, шеф Кабинета председника општине.

‘’На нама је, као локалној самоуправи, да се трудимо да систе-
матски решавамо највећи проблем града и читаве земље – одлазак 
младих људи. Кроз стипендирање, омогућавање да након факулте-
та заврше стручну праксу, кроз појединачна давања за њихова сту-
дијска путовања, за набавку литературе, кроз посебно третирање 
младих са села, трудимо се да мотивишемо младе људе да се након 
завршеног школовања врате у Књажевац. Њихова енергија и знање 
су највеће богатство нашег града” - сматра Јосифовић.

Стипендије је добило 30 студената и двоје ученика. Месечни 
износ новчане помоћи, коју сваке године обезбеђује општина Кња-
жевац је 5000 динара за високошколце и 2500 хиљаде динара за уче-
нике средњих школа.

 Љ.П.
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Представљени резултати Европског прогреса

,,ОДБЛОКИРАН” РАД НА ПРОЈЕКТУ 
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

ЗА БОЉИ ЖИВОТ У КЊАЖЕВЦУ

ЗАЈЕЧАР-У Градској управи у Зајеча-
ру протекле недеље је одржан састанак Ко-
ординационог одбора за имплементацију 
Споразума о заједничком управљању кому-
налним отпадом.

Овај састанак је одржан у складу са 
Споразумом о заједничком управљању ко-
муналним отпадом између Града Зајечара и 
општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, 
Књажевац и Бољевац. Овом приликом усвоје-
ни су ставови и принципи Координационог 
одбора у вези даље имплементације Спораз-
ума као и донета одлука о почетку процеса 
Јавно - приватног патнерства.

Координациони одбор донео је низ 
одлука којима је може се рећи ,,одблокиран” 
даљи рад на пројекту регионалне депоније. 
Главне ствари које су донете су сет закључака 
којим се дају препоруке консултантима који 
раде на регионалном плану управљања от-
падом, у ком смеру да заврше и финализују 
тај документ.

“Добили смо уверавања од Факулте-
та техничких наука у Новом Саду да ће они 
регионални план у року, који неће бити дужи 
од месец дана, преуредити у складу са овим 
закључцима. Након тога ће га Град Зајечар 
доставити званично Министарству живот-
не средине које ће у одређеном року дати 
сагласност на тај план или можда још неки 
коментар. И то је један правац у којем ће се 
даље радити. Оно што је ново и што је такође 
важно је да је овде донета одлука да се проје-
кат финансира кроз јавно – приватно пар-
тнерство. Донета је одлука о томе да се от-
почне процес јавно – приватног партнерства. 
Први корак у том процесу ће бити да нађемо 
стручњаке консултанте који ће водити цео тај 
процес, припремати пројекат за комисију за 
јавно приватно партнерство све до припре-
ме тендера на коме ће се одабрати приватни 
оператер. Да не би губили време закључено 
је да та два процеса иду паралелно, јер за то 
не постоје законске сметње. РАРИС ће преу-

зети обавезу да спреми све нацрте тих даљих 
докумената који ће заједно са свим општина-
ма бити усаглашени. То су најважнији закључ-
ци са овог састанка”, рекао је након састанка 
Владан Јеремић, директор Регионалне аген-
ције за развој источне Србије из Зајечара.

Састанку су прирсуствовали пред-
седници општина Зајечарског и Борског 
округа. Милан Ђокић, председник општине 
Књажевац је поводом ове теме казао да оно 
што радује представнике са оба округа је да 
ће пројекат изградње регионалне депоније 
омогућити системско одлагање отпада.

„Све општине имају проблема са 
пребукираним постојећим депонијама. Оне 
су тамо где су некада давно лоциране на пе-
риферијама градова, а како су се градови 
и општине ширили тако су те депоније по-
стајале буквално саставни део градских или 
општинских средина. Оне су временом по-
стале пребукиране и одлагање смећа јесте 
један акутни проблем локалних самоупра-
ва на територији Зајечарског, али и Борског 
округа. Са изградњом регионалне депоније 
ми ћемо овај проблем почети да решавамо. 
Оно што је јако добро је што смо изабрали 
модел јавно - приватног партнерства који ће 
омогућити да до регионалне депоније дође-
мо без иницијалних или без превеликих ини-
цијалних трошкова за јединице локалнмих 
самоуправа са територије оба округа. На-
равно да ће цена одлагања отпада, односно 
цена коштања према нашим грађанима бити 
критеријум на основу којег ћемо и изабрати 
приватне оператере кроз процес јавно - при-
ватног партнерства. Сигуран сам да ћемо во-
дити рачуна о две ствари које су најважније, 
пре свега о технологији која ће бити најбез-
беднија, еколошки најсавременија и најчи-
стија, а са друге стране то не сме да преви-
ше финансијски оптерећује грађане наших 
општина, односно општина које ће партици-
пирати у пројекту изградње регионалне де-
поније”, истакао је Ђокић.

Он је додао и да ће се кроз овај про-
цес реализације изградње регионалне депо-
није, кроз јавно - приватног партнерство на-
учити општине да сарађују на реализацији 
великих регионалних пројеката.

„Тимочка Крајина је територијално 
велика. Нажалост у њој живи реално мали 
број становника и сви они пројекти који су 
од суштинског значаја за Тимочку Крајину, а 
за које нема довољних средстава у јавним из-
ворима финансирања требају и морају, као и 
свуда у свету, бити реализовани управо кроз 
овакве пројекте. Радујем се новим знањима 
и сарадњи између тимочких општина, а на-
дам се да ће се изродити још многи корисни 
пројекти које ћемо реализовати сви заједно”, 
казао је Ђокић.

Још увек се не може знати тачна 
вредност овог пројекта, али ће то изнети 
свакако неколико десетина милиона евра. 
Идејни пројекат који је својевремено рађен 
од стране Хидрозавода за депонију са ком-
постирањем је имао цифру од неких 33 ми-
лиона евра. Тај пројекат је рађен пре пет го-
дина, што значи да су се од тад промениле и 
технологије. Што се тиче динамике, по речи-
ма Јеремића процес јавно - приватног пар-

тнерства, припреме самог тендера како је 
процењено ће трајати минимум шест, а мак-
симум 12 месеци, како би се дошло до тога да 
се распише тендер.

“Не зависи све ни од нас, ни од ло-
калних самоуправа, ни од консултаната, има-
мо државну комисију за приватно партнер-
ство. Велики је пројекат, велика је вредност 
и треба бити обазрив. Свима нама је ово први 
пут да се овакав пројекат ради овде”, додао 
је Јеремић.

Споразум је раније потписало седам 
општина. Ипак, општина Кладово је крајем 
прошле године на својој Скупштини донела 
одлуку о томе да напусти Споразум.

“Овај регионални план ће бити 
урађен на начин како је и почео и он ће обух-
ватити и општину Кладово за случај да се пре-
домисли, јер један од разлога зашто је ова 
општина напустила Споразум је био тај зато 
што је у том тренутку деловало да неће бити 
иста цена одлагања за све локалне самоупра-
ве. Али, још једна ствар која је данас догово-
рена је да ће сви плаћати исту цену чиме је 
исказано једно начело солидарности” иста-
као је Јеремић.

 А.П.

КЊАЖЕВАЦ-Мирољуб Михајловић, 
заменик председника општине Књажевац, 
заједно са председницима, или представни-
цима 34 локалне самоуправе, учествовао је 
протекле недеље у Сава центру у Београду 
на представљању резултата које је програм 
Европски прогрес остварио током три годи-
не спровођења у Србији. Овом догађају при-
суствовали су предсеница Владе Србије, Ана 
Брнабић, министарка за европске интегра-
ције, Јадранка Јоксимовић, шеф Делегације 
Европске уније у Републици Србији, Сем Фа-
брици и амбасадор Швајцарске у Србији, Фи-
лип Ге.

Отварање 700 нових радних места 
и 96 нових предузећа, допринос привла-
чењу инвестиција за економске и социјалне 
пројекте чија вредност тренутно премашује 
десет милиона евра и унапређење социјалне 
укључености кроз побољшање друштвеног 
и економског положаја више од 9.000 људи 
из рањивих група, само су неки од резултата 
које је током три године рада развојни про-
грам Европски ПРОГРЕС остварио у сарадњи 

са 34 локалне самоуправе југоисточне и југо-
западне Србије уз финансијску подршку Ев-
ропске уније  и  влада Швајцарске и Србије.

„Партнерство Србије и ЕУ много је 
више од политичког процеса придруживања, 
отварања и затварања поглавља, како се то 
најчешће доживљава. То је дубока и снажна 
сарадња кроз коју ЕУ подржава свеобухватни 
друшвени, економски и политички развој Ср-
бије“, рекла је председница Владе Републике 
Србије, Ана Брнабић на завршном догађају 
овог развојног програма

Министарка за европске интегра-
ције Јадранка Јоксимовић оценила је да су 
позитивни утицаји више од 250 спроведених 
пројеката у домену локалне администрације, 
инфраструктуре, конкурентности и социјал-
не инклузије већ видљиви, истичући да је  од 
96 новорегистрованих предузећа највише у 
власништву жена и младих који су међу теже 
запошљивим групама становништва, док су 
нека постојећа предузећа уз подршку про-
грама повећала извоз.

Важан је напредак који су 31 од 

34 програмске општине оствариле у уна-
пређењу конкурентности и то посебно у 
оним областима на којима је била усред-
сређена подршка донатора Европског про-
греса - управљању финасијама, припреми 
техничке и планске документације, издавању 
грађевинских дозвола и пружању општин-
ских услуга становништву и привреди.

„Ојачани капацитети општина у 
припреми и спровођењу пројеката важ-
ни су у контексту расположивих европских 
фондова али и у процесу приступања Ср-
бије Европској унији јер ће локалне са-
моуправе примењивати 70 посто прав-
них тековина ЕУ”, рекао је шеф Делегације 
ЕУ у Србији, амбасадор Сем Фабрици.  
  
Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге 
је истакао да је кроз Европски ПРОГРЕС ди-
ректну корист имало 273.000 људи, а да је у 
географском смислу програм обухватио те-
риторију са милион становника и становни-
ца.

„Циљ Европског ПРОГРЕСа био је да 
подстакне истинске друштвене промене, што 
значи боље уређене, боље регулисане, рав-
ноправније и инклузивније локалне зајед-
нице”, рекао је амбасадор Ге додајући да је 
Швајцарска преко програма пренела своја 
знања и искуства из доброг управљања 
општинама, али тако да одговарају локал-
ном контексту.

Грем Тиндал, менаџер Канцела-
рије Уједињених нација за пројектне услу-
ге (УНОПС) у Србији која је спроводила Ев-
ропски ПРОГРЕС, рекао је да су резултати 
спроведених пројеката конкретни и видљи-
ви почевши од набавке опреме за 93 нова 
предузетника и предузетнице, подршке по-
стојећим предузећима да унапреде произ-
водњу, до мера за унапређење социјалне 

инклузије преко 9.000 људи из рањивих гру-
па, укључујући 3.600 Рома и Ромкиња. Дваде-
сет грађевинских пројеката, вредности пре-
ко 2.6 милиона евра, значајно су допринели 
унапређењу квалитета живота на југу земље 
кроз изградњу и реконструкцију образовних, 
социјалних и здравствених установа, као и 
побољшању комуналне инфраструктуре.

Као посебно важна истакнута је под-
ршка програма у изради техничке и планске 
документације која је већ дала мерљиве ре-
зултате - седам од 40 пројеката који су при-
премљени добили су средства за реализа-
цију у висини од 3,3 милиона евра, док је 36 
израђених планова детаљне регулације до 
сада допринело инвестицијама од 6,5 мили-
она евра.

Активности Европског ПРОГРЕСа, 
програма који је допринео одрживом развоју 
јужне и југозападне Србије, Европска унија и 
Влада Швајцарске подржавале су са укупно 
24,46 милиона евра. Програм је имао за циљ 
да ојача локалну администрацију, створи по-
вољније окружење за развој инфраструктуре 
и привреде као и побољшање спровођења 
политика у области социјалне инклузије. Ак-
тивности на терену је спроводила Канцела-
рија Уједињених нација за пројектне услуге 
(УНОПС).

Општине које су учествовали у про-
граму – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, 
Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин 
на југозападу Србије, као и Прокупље, Бла-
це, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бој-
ник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Тра-
ва, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин 
Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, 
Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, 
Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књаже-
вац на југоистоку земље.

 Љ.П.
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ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ: 
БОР ЗА ПРИМЕР

НА ТЕМЕЉИМА 
ПОРОДИЧНИХ 

ВРЕДНОСТИ ДО УСПЕХА

Потпредседница Владе у посети Бору

Компанија “Текијанка” обележила 28 година рада

БОР - Иако су значајна средства из републичког буџета већ издвојена за ин-
фраструктурне пројекте на територији Борског округа, очекује се да ће се у наред-
ном периоду наставити са улагањима у овом делу Србије, рекла је приликом недав-
не посете Бору, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић.

Она је са својим сарадницима обишла реконструисану деоницу пута Бресто-
вачка бања-Борско језеро, а затим је за њу и њену делегацију организован пријем 
у Борском округу на коме су присуствовали председници свих локалних самоу-
права са територије Борског округа, а затим и у општини Бор. Том приликом мини-
старка Михајловић је уручила 12 решења о озакоњењу објеката, на која су грађа-
ни чекали више година.

-Бор је првим пресеком општина у Републици Србији по проценту оза-
коњења, једног важног посла и националног пројекта, међу првих десет и због 
тога ми је веома драго. Општина Бор и њена управа која ради на озакоњењу обје-
ката, издавању грађевинских дозвола, закона о становању, је за пример не само у 
овом округу, него и у Србији. Договарали смо се и о томе шта ће се радити у наред-
ном периоду и мислим да смо у свим областима успели да направимо заједнички 
договор, који се односи и за нова улагања која се тичу путне инфраструктуре, ула-
за у Бор који ће се сигурно радити ове године. У целом Борском округу Влада Ре-
публике Србије је заједно са „Путевима Србије“ у претходне три године уложила 
милијарду и по динара, а 2018. године ће пола милијарде бити уложено у путну ин-
фраструктуру-рекла је министарка Михајловић.

КЛАДОВО - Молитвом и резањем славског колача у храму “Свети Никола “ 
почело је обележавање 28. рођенда компаније “Текијанка” основане 25. фебруара 
1990. Развојни пут породичне фирме трасиран је у Текији, рибарском насељу, смеш-
теном на обали Ђердапског језера у малој продавници са два радника.

Данас је у Текијанкином ланцу 26 малопродајних објеката са 500 запосле-
них у шест градова Тимочке Крајине. Да се добар глас далеко чује потврђује по-
датак да је Живојин Болботиновић оснивач и власник компаније био у финалном 
избору, међу шест кандидата, за предузетника 2017. године ревизорско-консул-
тантске компаније ЕY.

- То је велико признање и сатисфакција за компанију и Текију, мало насеље, 
у којем смо трасирали пут ка успеху. Уз подршку породице и запослених успевамо 
да одговоримо свим изазовима тржишта са циљем да удовољимо потребама по-
трошача. Данас овај систем чине различите делатности трговина, као основна де-
латност, затим угоститељство, као проширење основне делатности и туризам- под-
сетио је Болботиновић

У компанији “Текијанка” су поносни што су се у минулих 28 година избори-
ли за лидера у области трговине у источној Србији.

Љубазно особље, квалитет производа, повољне цене и максимално пошто-
вање потрошача пословни су имиџ успешног колектива у коме се пословање гради 
на темељима породичних вредности. Живојин Болботиновић наводи да је од самог 
оснивања компаније породица била та која му је пружала безграничну подршку и 
истиче да је поносан на чињеницу да су се поред његових родитеља, супруге и деца 
укључила у породични посао одмах након завршетка студија.

- Још као средњошколци и студенти слободно време смо проводили радећи 
у компанији. Није нам било тешко, јер смо знали да смо на добром путу. На стубо-
вима породичне истрајности и воље, прерасли смо у водећи трговински ланац у 
источној Србији - казао је Жељко Болботиновић.

Да рођенданско славље не може без торте са 28 свећица уверили смо се у 
“Т” маркету у кладовском Новом насељу, где су торту исекли малишани из Текијан-
киног комшилука у присуству, запослених, власника, купаца и свих оних којима је 
Текијанка у срцу. М.Р.

Она је додала да улагање у путну инфраструктуру нису важна само због раз-
воја индустрије у Бору, већ и због развоја туризма и осталих природних потенција-
ла које красе овај део Србије.

Планови локалне самоуправе у Бору су да започете послове у наредном пе-
риоду реализује још ефикасније.

-Ми смо у 2017.години из буџета општине Бор издвојили 240 милиона ди-
нара за уређење и асфалтирање локалних, сеоских и градских путева и мислим да 
смо једна од ретких општина у Србији која је по глави становника успела да одвоји 
највише средстава. Када је у питању путна инфраструктура, такође смо издвојили 
озбиљна финансијска средства за уређење атарских путева по селима и то је за нас 
једна велика предност. Усвојили смо и применили Закон о становању, али смо пре-
центуално добри и у делу који се односи на Закон о озакоњењу. Показали смо да 
смо у служби наших суграђана, сигуран сам и обећавам да ћемо у наредном пери-
оду наставити да радимо овим темпом и интензитетом којим смо и почели у прет-
ходне четири године, а посебно у претходних осам месеци-нагласио је Александар 
Миликић, председник општине Бор.

 М.М.
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АНА БРНАБИЋ: НЕ ТРЕБА 
ЖУРИТИ СА РТБ-ОМ БОР

ВАЖАН РАВНОМЕРНИ 
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Премијерка Србије у посети Бору

Ана Брнабић у Зајечару

БОР - Поред рударства, велики 
потенцијал развоја Бора је и у туризму, 
али морамо пазити да ове две ствари 
једна другу не спутавају, рекла је при-
ликом прошлонедељне посете Бору 
председница Владе Републике Србије, 
Ана Брнабић. Она се најпре састала са 
руководством општине Бор, а затим је 
уследио састанак са менаџментом РТБ-а 
и обилазак командне собе у новој топи-
оници , док је премијерка на крају оби-

шла радове на изградњи нове зграде за 
избегла лица у Новом градском центру.

– Рударство је без даљњег нај-
важнији ресурс који има Бор, РТБ Бор у 
потпуности примењује УППР, због чега 
је, као што је и директор рекао, стао на 
ноге. У потпуности испуњава све своје 
обавезе и ми очекујемо да ће добит 
РТБ-а Бор ове године бити за неких 15 
посто већа него 2017. - рекла је пре-
мијерка Србије, Ана Брнабић.

Она је додала да су такође по-
требна и додатна улагања у овом пре-
дузећу и да за то држава тражи стратеш-
ког партнера.

-Надам се да ћемо до средине 
2018. завршити разговоре са неким од 
потенцијалних стратешких партнера и 
да ће се тај посао завршити до краја го-
дине, али са тим послом свакако не тре-
ба брзати, јер ово је значајно предузеће 
не само за Бор, већ и за целу Србију и 
свако брзање може да доведе до неких 
последица, које не треба да имамо. Да-
кле, на добром смо путу, имамо заин-
тересоване стратешке партнере и ја се 
радујем да ћемо ући у један нови ин-
вестициони циклус-нагласила је Брна-
бићка.

Генерални директор РТБ-а Бор, 
Благоје Спасковски исказао је велику 
захвалност, како овој тако и претходној 
Влади, за све оно што је учинила за бор-
ски комбинат бакра.

-Мени је посебно драго да је да-
нас са нама председница Владе Репу-
блике Србије. Ја користим прилику да 
јој се захвалим за изјаву од пре два месе-
ца, када је рекла да је РТБ Бор озбиљан 

пунилац буџета Србије и да РТБ Бор уче-
ствује са 0,8 процената у БДП-у државе 
Србије. РТБ Бор је стао на здраве ноге 
захваљујући повећаној производњи и 
повећаној цени, а испред свега подрш-
ци Владе Републике Србије -нагласио је 
Спасковски.

Премијерка Србије је овом при-
ликом истакла да је Влада усвојила и 
упутила предлог Скупштини да Бор по-
ново добије статус града, што је од ве-
ликог значаја за све грађане борске 
општине.

– Општина Бор је данас једна 
од најразвијенијих општина, али само 
захваљујући напору и енергији коју је 
учинила Влада да ојача РТБ Бор, а онда 
и РТБ да учествује са једним високим 
процентом у буџету наше општине. Да-
нас Влада Републике Србије преко своје 
Канцеларије за јавна улагања, врло оз-
биљно помаже општини Бор, кроз реа-
лизацију програма обнове школа, бол-
ница као и свих других пројеката који 
су за нас веома интересантни-закљу-
чио је Александар Миликић, председ-
ник општине Бор.

 М.М.

ЗАЈЕЧАР - Након Бора, Зајечар је 
посетила премијерка Ана Брнабић са са-
радницима. Председница Владе је одр-
жала састанак са градоначелником Заје-
чара Бошком Ничићем и сарадницима, 
а након тога је присуствовала презента-
цији пројеката који су у току и који ће 
бити реализовани у наредном периоду. 
Она је обишла и Основну школу „Љуби-
ца Радосављевић Нада” која ће бити ре-
конструисана, а вредност радова је 43 
милиона динара без пдв-а.

Премијерка је са Ничићем про-
вела у дужем разговору око пројеката 
које ради Град Зајечар, посебно о не-
колико који се имплементирају пре-
ко Канцеарије за јавна улагања, а то је 
део пројеката у оквиру школске инфра-
структуре и део пројеката око здрав-
ствене инфраструктуре…

„Мени је било важно да видим 
који су приоритетни пројекти за Град 
Зајечар. Министарство државне управе 
и локалне самоуправе данас је објави-
ло позив за финансирање пројеката је-
диница локалне самоуправе и подсетил-
ла сам градоначелника и његов тим да 
размисле о томе које би пројекте треба-
ли да кандидују до 15. марта.Ту је неких 
320 милиона динара фонд који је више 
од 30 пута увећан у односу на претходну 
годину, а 80 одсто тих средстава је упра-
во за пројекте комуналне инфраструкту-
ре. Ми ћемо гледати како да са нашим 
партнерима из Европске инвестиционе 
банке, немачког КСВ-а и Светске банке 
финансирамо друге пројекте, пре све-
га опет комуналне инфраструктуре зато 
што је то у овом тренутку највећа потре-
ба”, рекла је у Зајечару Брнабић.

Њу је занимало и како ради до-
маћа локална привреда, да ли је решен 
проблем са Фабриком каблова Зајечар, 

а у који се активно у решавању укљу-
чила и Влада Републике Србије. Зато је 
захтевала да директор пољског инве-
ститора буде на јучерашњем састанку. 
Тај проблем је решен, а Брнабић је ка-
зала да се нада да ће од ових инвести-
тора ускоро стићи и неке добре вести у 
вези са проширењем производње што 
је, како је рекла и циљ, јер је привреда 
важна, а да је Влада Републике Србије ту 
да подржи такве пројекте.

Након погледаног филма у коме 
су садржани апсолутно сви пројекти 
којима град аплицира и за државни но-
вац и за новац европских фондова одр-
жана је и конференција за новинаре. 
Том приликом градоначелник Ничић је 
казао да је доста приоритетних проје-
ката, путна инфраструктура, водоводна 
инфраструктура, неки објекти од јавног 
значаја.

На питање новинара дали држа-

ва има неку посебну стратегију за раз-
вој рубних подручја државе Брнабић је 
рекла:

“Равномерни регионални раз-
вој је јако важан. Сви грађани Србије су 
могли да виде да смо се као претходна 
Влада фокусирали пре свега на југ цен-
тралне Србије и Град Ниш као регио-
нални центар. Ниш смо поставили на 
ноге, тако да се сада фокусирамо даље 
на Крагујевац, Лозницу и ту покушавамо 
да доведемо и веће инвеститоре, али и 
да обратимо пажњу локалној самоупра-
ви да се бави са предузетницима и ма-
лим и средњим предузећима на локалу. 
У децембру смо дали предлог Скупшти-
ни која је усвојила сет пореских закона 
где смо увели још неке додатне поре-
ске олакшице за предузетништво. Пре 
неколико дана смо поново разговара-
ли са Европском инвестиционом банком 
и Привредном комором Србије и отво-

рићемо нове кредитне линије за пре-
дузетнике и мала и средња предузећа. 
Привредна комора Србије ће узети мно-
го активније учешће и улогу, како би 
обезбедила техничку подршку у писању 
бизнис планова, финансијских планова 
и идеја за отварање сопственог бизни-
са. Ми од 1. октобра имамо ту и потпуно 
ослобађање од пореза оним категорија-
ма људи који су више од шест месеци на 
Националној служби за запошљавање. 
То важи и за оне који су управо изашли 
из школе, у року од 12 месеци уколико 
отворе своје фирме две године су осло-
бођени од пореза. Пробаћемо тако да на 
неки кратак рок унапредимо предузет-
ништво у локалним самоуправама, как-
ва је Бор или Зајечар. Такође, улажемо 
све више и у комуналну инфраструктуру. 
Сада издвајамо 30 пута више средстава 
него што смо издвајали претходних го-
дина. Све су то неки од начина како уна-
пређујемо локалне самоуправе које су 
на рубним подручјима, односно у које 
треба да уложимо више ради равномер-
нијег регионалног развоја”, нагласила је 
Брнабић.

На конференцији се говорило 
и о становима који треба да се граде 
за припаднике снага безбедности, а за 
које је Град Зајечар већ обезбедио ин-
фраструктуру на локацији Вањин јаз.

“О томе се прича годинама и раз-
не владе су обећавале разне ствари, али 
ми ћемо ово испунити. Важно је да кре-
немо са првих 1500 станова и да припад-
ници службе безбедности виде да смо 
озбиљни са тим. Ускоро након прве фазе 
почеће и друга и трећа фаза, а Зајечар је 
свакако један од градова у којима ће се 
градити ти станови”, закључила је пре-
мијерка.

 А.П.



БРОЈ 2826 ЗДРАВСТВО

Нова апотека у Дому здравља

ЛЕКОВИ НА 
ДОХВАТ РУКЕ

Нова амбуланта у сокобањском Шарбановцу

„ЛЕКАР НА СЕЛУ”

Дом здравља у Бору добио ново санитетско возило

ДОНАЦИЈА ВРЕДНА 4,2 МИЛИОНА ДИНАРА

БОР - Компанија Генерали осигурање Србија уручила је дона-
цију вредну 4,2 милиона динара Дому здравља у Бору, у виду новог 
санитетског возила са посебном медицинском опремом.

Кључеве реаномобила за ургентну помоћ директорки Дома 
здравља Весни Радосављевић, предао је Бошко Петровић, председ-

СОКОБАЊА - Поред већ постојећих сеоских ординација у мес-
ним заједницама Жучкова, Мужинац и Јошаница протекле недеље је, 
у оквиру пројекта “Лекар на селу”, отворена ординација и у МЗ Шар-
бановац. Залагањем руководства ове месне заједнице Дом здравља 
у Сокобањи, под покровитељс-
твом министарства здравља Ре-
публике Србије и уз помоћ локал-
не самоуправе је, на задовољство 
мештана, отворио још једну сео-
ску амбуланту. Амбуланта ће ради-
ти понедељком и петком од 12 до 
14 часова. 

Докторка Милена Крстић 
каже да је амбуланта добро опре-
мљена и да су омогућени добри 
услови за рад тако да ће мешта-
нима Шарбановца бити много лак-
ше да се јаве лекару и обаве пре-
глед добију неопходну терапију 
или лекарски савет. Сигурно да 
ће старијим лицима бити много 
лакше, јер је у току летњих врући-
на напорно одлазити на преглед 
у Сокобању, а није ништа боље и 
зимском периоду када су ниске 
температуре и путеви често не-
проходни, у сваком случају ово 
ће у многоме олакшати лечење пацијената.

-Ми планирамо да, у наредним данима, отворимо и амбулан-
ту у МЗ Језеро, а то ћемо учинити у свакој месној заједници која по-
каже заинтересованост и обезбеди потребне техничке услове, каже 
председник општине Сокобања, Исидор Крстић. Ово је реализација 
идеје која је стара више од десет година, али је тек ова локална са-
моуправа успела да ту идеју и реализује, додаје Крстић.  М.Б.

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Радисав Чучулано-
вић са сарадницима присуствовао је отварању нове апотеке на дру-
гом спрату Дома здравља у Кладову.

Реч је о апотеци коју је на одељењу Медицине рада на површи-
ни од 40  квадрата отворила Здравствена установа Апотека “Ведем 
1”. Директорка ове установе Вера Мијуцић каже да апотека у Кладо-
ву послује 13 година са намером да се побољша снабдевање грађа-
на потребним лековима.

Отварању нове апотеке у Дому здравља ЗЦ “Кладово” прет-
ходила је процедура која је регулисана законским одредбама са 
циљем да грађани буду адекватно покривени фармацеутском за-
штитом.

-Идеја о отварање апотеке у непосредној близини орданација 
изабраног лекара добила је подршку локалне самоуправе која ис-
казује сталну бригу о потребама грађана општине Кладово - нагла-
сио је председник Чучулановић.

 М.Р.

ник извршног одбора Генерали Реосигу-
рање Србија, и том приликом истакао:

“Ново санитетско возило симболич-
но показује посвећеност компаније Гене-
рали клијентима и грађанима и допри-
носи развоју заједнице у којој послује. 
Уверен сам да ће ова донација помоћи у 
пружању боље и квалитетније здравстве-
не услуге грађанима борског округа и да 
ће унапредити квалитет живота људи“.

Проширење возног парка Дома 
здравља у Бору новим реаномобилом до-
принеће бржем реаговању хитне меди-
цинске службе, што је од пресудне важ-
ности у спасавању живота пацијента. 

Генерали Осигурање Србија је дру-
га највећа осигуравајућа компанија на до-
маћем тржишту осигурања, која се бави 
свим врстама животних и неживотних оси-
гурања. Компанија од оснивања (1998.) бе-
лежи брз и стабилан развој и данас је тр-
жишни лидер у животном осигурању, 
међународном путном и добровољном 
здравственом осигурању. Део је Генера-

ли групе, једне од водећих компанија на светском осигуравајућем и 
финансијском тржишту. Са традицијом дугом 180 година, Генерали 
група послује у 60 земаља света, запошљава више од 77.000 људи и 
има преко 65 милиона задовољних клијената (www.generali.com).
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Министар Бранко Ружић посетио општину Бор

Заједнички пројекат Сокобање и Књажевца

ПОЧЕО ПРОЈЕКАТ 
„ПОДРШКА ЗА БУДУЋНОСТ’’

„ПИТАЈТЕ ГРАЂАНЕ, 
ОНИ ЗНАЈУ”

РУЖИЋ: ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА 
МОЖЕМО УРАДИТИ МНОГО ЗА БОР

Тимочки клуб реализује пројекат

БОР-Добра сарадња локалне самоуправе у Бору са Министарством 
државне управе и локалне самоуправе, биће настављена и у наредном пе-
риоду истакнуто је на састанку у општини Бор, на коме су поред представ-
ника општинског руководства, присуствовали министар државне управе 
и локалне самоуправе, Бранко Ружић са сарадницима.

-Наше министарство је увек отворено за једну плодотворну сарадњу 
и драго ми је да сам након разговора са активом и председником општи-
не,указао на све потенцијале које министарство може да понуди, а такође 
сам добио и врло конкретне одговоре колико је сама управа у Бору оспо-
собљена, као и које су то нијансе које треба унапредити. Мислим да зајед-
ничким снагама можемо урадити много тога за Боране и Боранке-сматра 
Бранко Ружић,министар државне управе и локалне самоуправе.

Ружић је додао да свака јединица локалне самоуправе са јасном пројек-
тно-техничком документацијом, сагласностима и дозволама може да аплици-
ра у току једне календарске године на тренутно актуелним конкурсима.

КЊАЖЕВАЦ - Удружење Тимочки клуб организовало је у простору 
Регионалног центра за стручно усавршавање, форум сесију на тему ‘’Пре-
поруке за локалну самоуправу за одређивање јавног интереса у области 
информисања за конкурс који расписује општина Књажевац за суфинан-
сирање медија из буџета општине.’’ Форум је организован у оквиру пројек-
та ‘’Питајте грађане, они знају’’.

Грађани треба да знају како се троше њихова средства, јер они 
својим новцем плаћају израду медијских садржаја, чуло се, поред осталог, 
на форум сесији Тимочког клуба, организованој са циљем да се дође до од-
говора које су то теме од посебног интереса за грађане, а којима би медији, 
суфинансирани из буџета општине, требало да се баве.

‘’Могу да кажем да смо од грађана добили информације о томе шта 
би желели да гледају кроз медије. Драго ми је што су они заинтересовани. 
Могла бих да најавим да ће општина Књажевац следеће године, када буде 
расписивала конкурс имати препоруке, предлоге, идеје грађана са целе 
територије књажевачке општине,’’ казала је Слађана Милутиновић, коор-
динатор пројекта.

‘’Локална самоуправа свакако поштује закон када је у питању кон-
курс за суфинансирање медија, али је сугестија да се пре расписивања кон-
курса мора урадити анкета шта је то јавни интерес грађана, шта интересује 
људе који овде живе, а чији се новац издваја за финансирање медија,’’ сма-
тра Лидија Ивановић, уредница ФКМС радија.

Један од циљева пројекта ‘’Питај грађане – они знају” је да се у кон-
курсној документацији за конкурс у наредној години за суфинансирање 
пројеката који остварују јавни интерес у области информисања – у прио-
ритете за финансирање уврсте препоруке добијене кроз пројекат. 

‘’Мислим да смо ми међу првима расписали конкурс за суфинанси-
рање медија. Када би се цифра коју издвајамо за медије упоредила са буџе-
том, то је процентуално можда највише у региону. Наравно да се слажемо 
да грађани треба да се питају шта мисле чиме треба да се баве,’’ рекао је 
Бранислав Јосифовић, шеф Кабинета председника општине.

Пројекат ‘’Питај грађане – они знају’’, реализује се у оквиру програма 
подршке ‘’Кажи/тражи шта те занима’’, који спроводе Независно удружење 
новинара Србије, Балканска истраживачка мрежа и Фондација Славко Ћу-
рувија, а финансира Европска унија.

 Љ.П.

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац и општина Сокобања, као водећи 
партнер, реализују пројекат ‘’Подршка за будћност’’. У обукама, везаним 
за сеоски туризам и пољопривреду учествују млади, жене са села и Роми.

Циљ је да се осамдесетак полазника обуке обучи и оспособи за за-
почињање сопственог бизниса у руралним подручјима књажевачке општи-
не, казао је шеф Кабинета председника општине Бранислав Јосифовић.

-Преко НЗС и месних зејдница, ми смо контактирали групе које танги-
ра овај пројекат. Када буду прошли све обуке, расписаћемо конкурс само за 
њих у мају, или јуну, где ће они бизнис планом конкурисати за бесповратна 
средства, посебно из области сеоског туризма, посебно из области пољо-
привреде - истиче Јосифовић.

О регистрацији пољопривредних газдинстава, Закону о пољопри-
вреди, систему ПДВ-а, полазницима обуке говорили су стручњаци Пољо-
привредно – саветодавне службе. На реализацији пројекта ангажована је 
Регионална агенција за развој источне Србије.

Пројекат ‘’Подршка за будућност’’ реализује се средствима немачке 
организације за међународну сарадњу ГИЗ. Њиме је у Књажевцу обухваће-
но осамдесетак полазника. Љ.П.

-Уверен сам да ће и Бор имати са чиме да изађе пред Министарство 
државне управе и локалне самоуправе. Мислим да је то један добар начин 
и пут да се сам садржај и амбијент за живот грађана и грађанки широм Ср-
бије, па и у Бору, на неки начин унапреди-закључује Ружић.

Јавни позив Министарства државне управе и локалне самоуправе 
за финансирање пројеката у општинама трајаће до 15.марта. За ту намену 
опредељено је 320 милиона динара,знатно више него протекле године, а 
средства ће бити искоришћена за објекте од општег друштвеног интере-
са, за е-управу, као за културне,туристичке и многе друге манифестације.

-На конкурсима који су отворени са нивоа министарства ћемо сигур-
но учествовати, али такође треба напоменути да смо у претходном перио-
ду добили по конкурсу који се односи на пореску управу, али смо добили и 
многе помоћи у координацији развоја и организацији наше локалне само-
управе. Сигурно ћемо ући у процес дигитализације, јер општина Бор, као 
једна савремена општина,треба да уради то у што краћем року. Сви про-
цеси који тренутно трају, а односе се на подизање локалне самоуправе на 
ниво услуге грађана, је и основни циљ сваке локалне самоуправе-нагласио 
је Александар Миликић,председник општине Бор. М.М.
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ЗАЈЕДНО У БОРБИ ПРОТИВ РАКА

ЦВЕТАНОВИЋ ПОДИГАО ПЕХАР

ЗЗЈЗ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / СПОРТ

У Кладову турнир по убрзаном темпу

Светска здравствена организација заједно са Међународним удру-
жењем за борбу против рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан 
борбе против рака. Ове године завршава се трогодишња кампања под сло-
ганом „Ми можемо, ја могу“ којом се подсећа да појединац и заједница могу 
да допринесу смањењу глобалног терета раком.

Према проценама Светске здравствене организације до 2032. годи-
не се очекује да ће у свету оболети 25 милиона људи, односно оболевање 
од рака ће порасти за 70% у односу на 2012. годину када је забележено 14,1 
милион оболелих у свету. Највећи пораст се очекује у неразвијеним земља-
ма (водећи карцином грлића материце као последица високе преваленције 
инфекције хуманим папилома вирусом-ХПВ и непостојања одговарајућих 
превентивних -скрининг програма) и средње развијеним земљама (водећи 
карцином плућа, дојке, дебелог црева који се доводе у везу са начином жи-
вота: пушење, алкохол, физичкa неактивност, неправилна исхрана).

У Србији се годишње дијагностикује око 36.000 нових случајева ма-
лигних болести, а умре више од 20.000 људи. Мушкарци највише обоље-
вају и умиру од рака плућа, дебелог црева и простате, а жене од рака дој-
ке, дебелог црева, рака плућа и рака грлића материце.

Превенција малигних болести представља најефикаснији приступ 
контроли малигних болести. На више од 80% свих малигних бoлести могуће 
је утицати модификовањем фактора ризика који узрокују болест. Кључне 
поруке кампање односе се на друштво, заједницу и појединца.

Ми можемо да:
•	 Подстакнемо и предузмемо акцију
•	 Превенирамо рак
•	 Скренемо пажњу
•	 Развијемо здраву околину
•	 Побољшамо приступ здравственој заштити оболелих од рака
•	 Мобилишемо све снаге у борби против рака

•	 Изменимо здравствену политику
•	 Формирамо редове за контролу рака и
•	 Заједнички појачамо утицај у борби против рака рака.

Ја могу да:
•	 Изаберем здраве стилове живота
•	 Разумем да рано откривање спасава животе
•	 Тражим подршку
•	 Подржим друге
•	 Преузмем контролу над својом болешћу
•	 Волим и будем вољена
•	 Будем ЈА
•	 После лечења рака вратим на посао
•	 Поделим своју причу са другима и гласно говорим о томе!

У кампањи „Ми можемо, ја могу“ истакнут је и приоритет у здравстве-
ној заштити деце и адолесцената, пре свега у погледу превенције, раног от-
кривања, лечења и рехабилитације ове осетљиве популационе групе. Ове 
године Међународни дан деце оболеле од малигних болести,15. фебруар, 
обележен је под слоганом „Рано откривање…већа шанса“. 

Рак код деце чини од 0,4 до 4% свих малигних болести у општој по-
пулацији у свету. У просеку, у свету оболевање од рака код деце чини 1% у 
структури оболевања од малигних болести, у Европи 0,4%, а у Србији око 
0,7%. Најчешће заступљене групе малигних болести код деце су леукемије, 
тумори мозга и лимфоми.

Најважнији задатак здравствених радника и шире друштвене зајед-
нице је едукација деце и адолесцената и њихових родитеља, како у погле-
ду превенције, првенствено стицањем здравих животних навика, тако и у 
препознавању раних знакова упозорења и симптома малигних болести. 

Рани знаци упозорења:
•	 Беле тачкице у оку, нова разрокост, ново слепило, избочена очна 

јабучица
•	 Куглице у стомаку и карлици, глави и врату, удовима, тестисима, 

жлездама
•	 Необјашњиво продужена температура преко две недеље
•	 Необјашњив губитак тежине, бледило, умор, стварање модрице или 

крварење
•	 Болови у костима, зглобовима, леђима, и лако настали преломи
•	 Неуролошки знаци: промена или погоршање хода, равнотеже или 

говора, главобоља више од две недеље са или без повраћања, 
увећање главе.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар
Центар за промоцију здравља, 

анализу, планирање, организацију здравствене заштите 
и информатику са биостатистиком у здравству

КЛАДОВО - Урош Цветановић ФИДЕ мајстор из Ћуприје са 6,5 освојио 
је прво место на традиционалном брзоптезном турниру у приградском на-
сељу Костол. Он је у мечу одлуке ремизирао са Слободаном Ђукићем ФИДЕ 
мајстором из Великог Градишта и без пораза подигао је победнички пехар.

У 15. издању традиционалног надметања учествовало је 70 шахиста 
из Србије и Бугарске, а први потез повукао је Радисав Чучулановић, пред-
седник општине Кладово.

Епитет најмлађе учеснице понела је Ања Модрић (9) из Кладова док 
је најстарији учесник Светозар Пауновић (85) зашао у девету деценију жи-
вота. Играло се по Швајцарцу 7 кола уз темпо 15 минута за партију по игра-
чу, по ФИДЕ правилима за убрзани шах.

КОНАЧАН ПЛАСМАН: Цветановић 6,5, Ђукић, Нејегић по 6, Мил-
чев,Тошић, Гарић, Ивић, Ђокић, Златановић, Стојановић, Додић, Чолић по 
5, Н.Модрић 4,5… М.Р.


