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ДЕЦА СУ УКРАС БОРА

БЕЗБЕДНОСТ И 
ЕКОЛОГИЈА НА 
ПРВОМ МЕСТУ

„ДАР МАР’’ 
ИДЕ У ГУЧУ

ЈАВНИ СЕКТОР 
„КОЧИ’’ 

ОПШТИНУ БОР

ПОБЕДНИЦИ 
“МАРИНИКА” 

И “ГУСЛЕ”

ОСНАЖИВАЊЕ 
РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Челници Бора и месних заједница са представницима „Раките”

Победник манифестације ‘’Звуци трубе са Тимока’’

Александар Миликић, председник општине Бор за „Тимочке“

Завршен Вокални етно фестивал у Неготину Потписан протокол о сарадњи

Традиционални маскен-
бал који се одржава сваке 
године окупио је и овога 
пута око 400 борских мали-
шана из Предшколске уста-
нове за децу „Бамби“, али 
и велики број родитеља 
и грађана, који су ужива-
ли у креацијама које су за 
њих припремили весели 
предшколци, у сарадњи 
са својим васпитачима. Да  
су деца понос и будућност 
града потврдило је препу-
но градско шеталиште са 
којег се чуо дечији жагор.
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Александар Миликић, председник општине Бор за  „Тимочке“

ЈАВНИ СЕКТОР „КОЧИ’’ ОПШТИНУ БОР
Решавање милионских дугова и стаби-

лизација јавног сектора биће главни приорите-
ти и задаци  за општину Бор у наредном перио-
ду. У 2018. години планирани су и многобројни 
пројекти међу којима су најзначајнији уређење 
опште болнице, реконструкција три градске ос-
новне школе, изградња индустријске зоне и по-
четак изградње луксузног стамбеног насеља у 
зони „Топовских шупа”, каже у интервјуу за не-
дељник „Тимочке“ Александар Миликић, први 
човек општине Бор. 

Дуже време сагледавате проблеме у 
јавном сектору. Како ћете решити хронични 
проблем огромних дугова?

- Евидентно је да су велики проблеми у 
јавном сектору и то је оно што највише „кочи“ 
општину Бор. Пола милијарде динара је у прет-
ходне три године одвојено за субвенције јавним 
предузећима: Топлани, Водоводу, Зоолошком 
врту... и то је нажалост тренд који се не може 
пресећи одједном. Много је разлога због којих 
се ова предузећа налазе у таквој ситуацији. Пра-
ви пресек стања очекујемо ових дана. Формира-
не су посебне комисије које ће урадити пресек 
техничке опремљености, правног стања и финан-
сијских биланса. Ти извештаји ће вероватно ићи 
и на Скупштину, јер не вреди више причати и гу-
рати под тепих оно што је рађено у неким прет-
ходним годинама. Стање је заиста лоше. Неће тр-
пети буџет општине Бор, али ће трпети грађани, 
јер ако ми сваке године дамо 150-200 милиона 
субвенција јавном сектору, тај новац смо узели 
од грађана и дали јавним предузећима. То је оз-
биљан проблем, али га исећи данас за сутра је не-
могуће. Прва ствар за решавање овог проблема 
је смањење и резање  трошкова. Водовод је про-
шлог месеца након пола деценије, ако не и више, 
пословао позитивно. Очигледно да су кадровске 
и организационе премене допринеле томе. Што 
се тиче Топлане, грејну сезону смо изгурали са 
једним и по котлом, јер је један радио само са 50 

одсто снаге. Нису радили подови, сушачи и то су 
подаци које добијам тек сада када се грејна се-
зона завршила, а не одна кад је било потребно. 
Према подацима потрошено је 47 000 тона угља, 
али та цифра је могла да буде и мања да је котао 
био исправан.

Лоше грејање је узроковало да се вели-
ки број грађана одјављује са грејања. Који је 
Ваш коментар на то?

- Имам податак од пре недељу дана да је 
поднето 56 захтева за искључење са грејања. 

То је свакако проблем за општину Бор, али и за 
ЈКП “Топлана“. Политику пословања коју има ово 
предузеће мора да се промени, јер грађани по-
казују да ли су добро грејали или не. Ако из то-
плане енергија не стигне до крајњег корисника, 
то свакако јесте велики проблем. Лоши измењи-
вачи, циркуларне пумпе које не раде, само су део 
система који доводи до незадовољства грађана. 
Смањењем ових прихода ово предузеће ће ау-
томатски морати да смањи и расходе. Да ли ће 
то урадити смањењем броја запослених или 
смањењем потрошње угља,али у Бору се дирек-
тори морају позвати на одговорност. Не може да 
се дешава, као што је било  годинама уназад, да  се 
директори јавних предузећа, али и цела општин-
ска управа, крије иза председника општине.

Има ли решења за Апотекарске устано-
ве „Бор“? 

- Решавање проблема Апотекарских уста-
нова може ићи у два правца. Први, да разговора-
мо са надлежним институцијама и нађемо неко 
решење. Ако држава не буде хтела да преузме 
део својих дуговања,донећемо одлуку на седни-
ци СО Бор да гасимо апотеку или тражимо стра-
тешког партнера. Уз сагласност државе број за-
послених смањен је са 47 на 17 и тим људима се 
за плате дугује већ шест месеци, које немају ода-
кле да се наплате. Дом здравља,Болница и Јав-
но стамбено хоће да зараде и траже намирење 
својих дуговања и своје локације. Општина Бор 

је у пат позицији. Није да ми нећемо да решимо 
овај проблем, али једноставно немамо механиз-
ме. Остаје нам само да преговарамо са ресор-
ним министарством или једноставно да одлуком 
Скупштине угасимо апотеке.

Како ће Општина Бор решити проблем 
паса луталица, с обзиром да су милиони евра 
дати за одштете од уједа?

-Морам вам рећи да сам као председник 
општине поднео две кривичне пријаве против 
НН   и одговорних лица. Узели смо модел општи-
не Неготин која је ангажовањем судског вешта-
ка и са 30 милиона динара за одштете од уједа 
паса тај број смањила на осам милиона. Расписа-
ли смо јавну набавку за ангажовање судског веш-
така, који ће да установи да ли је то стварно ујед 
паса или нека друга повреда,на којој се нико није 
јавио. Да ли је јавна набавка била лоше расписана 
установићемо ових дана, па је то био разлог због 
кога није било заинтересованих. Друга ствар је 
осигурање на које општина има право, као и из-
градња  два азила, стерилизација и кастрација. 
Прошле године је из буџета општине Бор 50 ми-
лиона динара исплаћено за одштете од уједа паса 
луталица. То је озбиљна цифра. Али најмање нов-
ца добијају оштећени грађани, а већи део тог нов-
ца оде на судске трошкове и извршитеље. Од тога 
се направио бизнис у коме поједини профити-
рајум, а несрећни грађани најмање имају инте-
реса.

За наредну седницу СО Бор најављен је 
први овогодишњи ребаланс буџета. Шта је све 
планирано?

- Ребалансом је углавном предвиђена ре-
ализација важних пројектата. Израда пројекта 
за комплетну реконструкцију болнице, преко 
13. 000 квадрата коју ће финансирати  Канцела-
рије за јавна улагања, затим реконструкција ОШ 
Бранко Радичевић, ОШ „Свети Сава“ и ШОСО „Ви-
довдан“. Врло важна ствар која ће се радити је 
урбана комасација или укрупњавање парцела. 
Планом генералне регулације смо предвидели и 
актуелним отварањем рудника нам је потребна 
индустријска зона ка том потезу, од стоваришта 
„Металке“ према Бакарној жици и изградња стам-
беног насеља између Бор-а 2, насеља Сунце до 
Брестовца на којима су предвиђене 169 парцеле 
на по 18 ари за луксузну градњу.

Започели сте са “сређивањем“ Општин-
ске управе, да ли има помака у њиховом раду?

-Мислим да има. Одељење за инспекцијске 
послове много боље ради. Промењен је и начел-
ник Одељења за планирање и развој. Увео сам 
обавезу достављања недељног извештаја о раду 
за сваког начелника одељења, члана Општин-
ског већа  и помоћника председника општине. 
Читање тог материјала ми одузима доста време-
на, али видим ко квалитетно обавља свој посао.

Који су приоритети у наредном перио-
ду, шта ћете мењати и на чему инсистирати?

-Највећи приоритет за општину Бор је ста-
билизација и ревитализација јавног сектора. Ин-
вестиције и пројекти су такође оно што је не-
опходно за развој општине - на чему радимо. 
Општинска управа мора да се реорганизује и 
стави у функцију сервиса грађана. Избором пра-
вобраниоца ћемо такође брже реаговати и шти-
тити интерес општине Бор на првом месту.

� М.М.
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СЕДНИЦА У ЗНАКУ РЕШЕЊА

БУЏЕТСКЕ ПАРЕ ЗА ДОБРЕ ПРОГРАМЕ

Одржана осма седница Општинског већа у Неготину

Мајска седница Општинског већа у знаку расписивања конкурса

НЕГОТИН-На прошлонедељној седници Општинског 
већа којом је председавао Владимир Величковић, председ-
ник Општине Неготин разматран је и утврђен низ предло-
га одлука и решења.

На почетку седнице чланови већа су разматрали и ут-
врдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општи-
не Неготин за 2017. годину. Укупни приходи и примања са 
пренетим неутрошеним средствима из ранијих година изно-
се 1.180.101.000 динара, а укупни расходи и издаци из при-
хода, примања и неутрошених средстава 1.096.712.000 ди-
нара. Разлика, односно суфицит износи 83.389.000 динара.

Разматрана је и донета Одлука о усвајању годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта за територију општине Неготин за 2018. годи-
ну. Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Него-
тин за 2018. годину, формирано је укупно 826 јавних над-
метања, тако да је укупна површина која је планирана да се 
понуди на јавним надметањима у даљем поступку реализа-
ције годишњег програма кроз први и други круг јавних надметања 
у 2018. години 3000,3172 хектара. Годишњи програм се ове године 
прву пут радио преко посебне интернет апликације где је евиденти-
рано сво пољопривредно земљиште у државној својини. 

На седници је након разматрања усвојен Програм мера под-
ршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја 
општине Неготин за 2018.годину. За Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја општине Неготин за 2018. годину, у буџету општине Неготин 
опредељено је 27 милиона динара. Планиране мере су: за мере ди-
ректних плаћања, мере руралног развоја и мере унапређења рада 
пољопривредних удружења.

Разматрана су и донета решења, о издвајању средстава До-
бровољном ватрогасном друштву Јабуковац у износу од 160.000 
динара за набавку горива и мазива за четири ватрогасна возила и 
издвајању средстава за извођење радова у храмовима и црквама 
Црквене општине Неготин у износу од 2.997.058 динара и то за ре-
конструкцију подне површине и постојеће звонаре Храма Вазне-
сења Господњег у Брестовцу 302.000 динара, за молерске и керамич-
ке радове Цркве Свете Тројице у Плавни 545.000 динара, предрачун 

и реконтрукцију крова Парохијског дома у Прахову 607.740 динара, 
реновирање звоника-торња Храма Вазнесења Господњег у Рајцу – 
502.872 динара, уградњу столарије на Храму Светог пророка Јере-
мије у Црномасници 473.550 динара и спољно малтерисање Храма 
Светог великомученика Пантелејмона у Александровцу 565.896 ди-
нара.

Већници су након разматрања утврдили предлог решења о 
постављењу правобраниоца општине Неготин, о измени Решења о 
образовању комисије за популациону и демографску политику, за-
тим усвојили закључке о издвајању средстава, у износу од 6 милио-
на динара за реновирање полицијске зграде у Неготину и у износу 
од 2.600.000 динара Дому „Станко Пауновића“ у Неготину у склопу 
уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним 
улагањима и Општине Неготин у реализацији Пројекта санације, 
реконструкције и адаптације објекта за децу и омладину. Укупна 
вредност пројекта који се спроводи у оквиру Програма обнове и 
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области обра-
зовања, здравства и социјалне заштите Владе Републике Србије из-
носи 27.130.135,80 динара. 

Текст и фото преузети са сајта општине Неготин http://negotin.
rs/vest-odrzana-osma-sednica-opstinskog-veca-4113.htm

МАЈДАНПЕК - Седница Општинског већа која је прошлог четвртка 
одржана у Мајданпеку протекла је у знаку доношења низа одлука из де-
локруга рада општинске владе, а поред осталог и потврђивања службе-
не белешке са телефонске седнице на којој је дата сагласност на предлоге 
правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
Центра за културу, Предшколске установе”Марија Мунћан” и Центра за со-
цијални рад. Информација о степену усклађености планираних и реали-
зованих активности јавних предузећа у првом кварталу показала је да ни 
једно није остварило планиране приходе ни расходе, а да већ може да за-

брине висок износ ненаплаћених потраживања. Дата је сагласност на Пра-
вилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју 
Мајданпек. Образована је комисија и утврђен текст за спровођење кон-
курса за попуњавање положаја, постављење начелника Општинске управе. 
Нацрт одлуке о мрежи основних школа на подручју општине која ће бити 
објављена тек након добијања сагласности ресорног министарства, отво-
рио је расправу о сложености ситуације у тој области коју карактерише све 
мањи број деце. Овом приликом утврђен је и текст и објављивање јавног 
конкурса за финансирање и суфинансирање програма - пројеката удру-
жења које су од јавног интереса за општину и за који је из општинског буџе-
та опредељено четири милиона динара, пола милиона више него претход-
не године, а с тим у вези образована и комисија за вредновање и праћење 
њихове реализације. Одлучено је да се распише јавни позив за организо-
вање и спровођење јавних радова. Чуло се да је укупни фонд, онај који из-
дваја општина и који се обезбеђује уз подршку ресорног министарства за 
јавне радове 4,5 милиона динара. Формирана је и комисија за спровођење 
конкурса за реализацију програма из ЛАПЗ. Усвојене су и одлуке о распи-
сивању јавног позива за одибравање подстицаја за пољопривреду, за који 
су укупно расположива средства три милиона динара, о објављивању кон-
курса за доделу средстава у укупном износу од осам милиона динара за ин-
вестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и за јавни 
позив за подношење захтева за подстицаје за развој овчарства, за који је 
опредељено пет милиона динара, те именовања комисије која ће их реа-
лизовати. Наговештено је да ће, истовремено, бити контролисано да ли су 
они који су раније добили средства задржали опрему будући да су се на то 
обавезали. И.Ћ.
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ЧЕТВРТИ „ТОЗИН ЛОНАЦ’’
Традиционални фестивал хране у Књажевцу

ПОБЕДНИЦИ 
“МАРИНИКА” И “ГУСЛЕ”

Завршен Вокални етно фестивал

КЊАЖЕВАЦ - Уз подршку општине Књажевац, Удружење за него-
вање традиције ‘’Извор’’ организовало је четврти по реду ‘’Тозин лонац’’, 
својеврсни фестивал укусне хране. Разне специјалитете, махом домаће ку-
хиње, на излетишту Бањица припремало је 15 кулинарских екипа. 

Простор излетишта Бањица биће од ове године стално место одр-
жавања ‘’Тозиног лонца’’, казала је на отварању ове манифестације Љиљана 
Михајловић, председница Удружења за неговање традиције ‘’Извор’’. 

Кулинарски фестивал ‘’Тозин лонац’’ дешава се четврту годину за ре-
дом, подсећајући нас на Светозара Јовановића, изузетног археолога За-
вичајног музеја, истраживача и сјајног кувара. Таквог га памти и пријатељ 
Славиша Раденковић.

‘’Тоза је, пре свега, био врстан археолог, а друга љубав била му је ку-
линарство. Ко год је дошао у Равну био је примљен и угошћен као прија-
тељ. А ми, док будемо живи, ваљда ћемо да се дружимо и да ‘’прчкамо’’ по 
том лонцу, који сигурно нико од нас не може да направи као Тоза’’, рекао 
је Раденковић. 

У лонцима, шерпама, тепсијама, котлићима, крчкали су се гулаши и 

НЕГОТИН - Женска певачка група “Гусле” из Кикинде, која делује при 
истоименом Академском друштву за неговање музике, једном од најста-
ријих у Србији, са традицијом од 142 године, победник је Вокалног етно 
фестивала (ВЕФ) у категорији традиционалног певања.

Друго место у овој категорији припало је Певачкој групи Средње му-
зичке школе “Петар Коњовић” из Сомбора са диригентима Зораном Богда-
новићем и Иваном Маџарац и Пјевачкој групи “Вијенац” СПКД “Просвјета” 
из Брчког, под управом Тијане Кашански.

Трећу награду поделили су: Женска певачка група “Берегиње” из Бе-
чеја, под управом Мартине Карин и Женска група Етномузиколошког од-
сека Средње музичке школе “Стеван Мокрањац” из Краљева под управом 
др Злате Марјановић.

У категорији обрада прво место, истиче жири, заслужено је припао 
Етно групи “Мариника”, коју чине ученице Неготинске гимназије, под упра-
вом Данијеле Марковић.

Женска група Етномузиколошког одсека Средње музичке школе 
“Стеван Мокрањац” из Краљева под управом др Злате Марјановић и Група 
“Славеја” Националне уметничке школе “Панајот Пипков” из Плевена у Бу-
гарској са диригентом Галабином Стојковом, освојили су друго место, док 
је треће припало “Краљицама”, Етно групи Уметничке школе “Стеван Мо-
крањац” из Неготина под управом Александре Ђукић.

Жири у саставу: др Драгица Панић Кашански, Биљана Крстић и др 
Сања Радиновић доделио је дипломе Женској певачког групи “Сенице” из 
Новог Сада са диригентом Мартином Карин, као и Мушком вокално инстру-
менталном саставу “Ајдуци” Данијеле Марковић.

Специјална диплома фестивала припала је Групи певача из Музич-
ке школе из Будве под управом Катарине Поповић за очување традицио-
налних текстова и мелодија.

Одлуком жирија посебне дипломе за изузетан допринос у неговању 
традиционалне музике припале су диригентима Данијели Марковић и Ка-
тарини Поповић. С.М.Ј.

паприкаши, телеће главе у сафту, специјалитети под сачем, гибанице, пите 
зељанице, било је ту и неизоставног прженог, а шарене салате нису се могле 
избројати. Кувари, као и сваке године, они којима то није основно зани-
мање. Меса свакаквог – и пилећег и свињског и јазавичјег. 

На крају, како је и ред, сваки учесник ‘’Тозиног лонца’’ добио је одго-
варајућу награду и признање за уложени труд. У победничком лонцу ове 
године био је Теклијин пастирски гулаш. 

 Љ.П. 
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
ЧЕТИРИ И ПО МИЛИОНА ЕВРА

ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ДРУШТВО
Кроз нови програм за локални развој – ЕУ ПРО

Потписан протокол о сарадњи

Европска унија (ЕУ) је определила 4,5 милиона евра за подршку предузетни-
цима и предузетницама и микро и малим предузећима, најављено је у Аранђелов-
цу приликом званичног представљања новог програма ЕУ за локални развој - ЕУ 
ПРО, који има за циљ да допринесе свеукупном привредном и друштвеном раз-
воју 99 локалних самоуправа у Региону Шумадије и западне Србије и Региону јуж-
не и источне Србије. Јавни позив који је објавио ЕУ ПРО за подршку микро и малим 
предузећима отворен је до 6. јула 2018. године, а право учешћа имају предузетни-
ци и предузетнице, микро и мала предузећа регистрована у 99 општина и градова 
укључених у програм која се баве производњом или пружају ИТ услуге, а основа-
на су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2017. године.

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић је на пред-
стављању програма ЕУ ПРО рекла да Србија као земља кандидат годишње до-
бија око 200 милиона евра бесповратне помоћиевроинтеграције спољнополитич-
ка оријентација Србије, које су земљи дале стабилност, донела нове инвестиције, 
бољи имиџ, а самим тим и утицај у међународним односима, студентске програме, 
бројне донације, развојну помоћ, те ИПА фондове.

„Очекујем да и ви као представници општина радите на припреми добрих 
пројеката, али да и промовишете и подижете видљивост у вашим локалним самоу-
права колико смо заиста новца добили од ЕУ“, навела је министарка Јоксимовић и 
додала да локални економски развој значи и помоћ за оснивање малих и средњих 
предузећа, као и подршку већ основаним кроз набавку опреме. 

Позивајући локалне самоуправе и представнике малог бизниса да активно 
учествују у реализацији програма ЕУ ПРО, шеф Делегације ЕУ, амбасадор Сем Фа-
брици је рекао да ће се кроз овај програм који обухвата 99 од 174 локалне самопра-
ве у Србији улагати у инфраструктуру и допринети унапређењу укупног пословног 

окружења и конкурентности локалне привреде.
 „Микро и мала предузећа су основа европске и српске економије, имају во-

дећу улогу у отварању нових радних места и остваривању привредног раста, и по-
зив који смо данас објавили вредан 4,5 милиона евра намењен је управо њима како 
би унапредили своје пословање, али и били друштвено одговорни према својим 
заједницама“, рекао је шеф Делегације ЕУ.

Амбасадор Фабрици је подсетио да је Европска унија први трговински пар-
тнер Србије, те да је у претходне три године, извоз из Србије утростручен, трговин-
ска размена је 64 одсто, а 78 одсто страних инвестиција долази из ЕУ, истичући да је у 
протеклих 10 година ЕУ уложила у Србији три милијарде евра бесповратне помоћи.

 „Кроз реализацију пројеката, локалне самоуправе ће имати прилику да уна-
преде знања и вештине која ће им користити при спровођењу будућих пројеката 
које финансирају донатори, првенствено Европска унија“, рекао је Грем Тиндал, ме-
наџер програма ЕУ ПРО, истичући да јачање локалних самоуправа представља ва-
жан сегмент укупног економског развоја земље.

Поздрављајући присутне, председник општине, Бојан Радовић је навео да ће 
Аранђеловац пратити прилике које се појављују кроз програм ЕУ ПРО и припрема-
ти предлоге пројеката. „Иако је конкуренција јака, ми ћемо се такмичити. Програм 
треба да подигне конкурентност општина, а ми желимо да будемо конкурентни, па 
и кад се такмичимо“, рекао је Радовић.

Представљању програма ЕУ ПРО присуствовали су представници 99 локал-
них самоуправа, као и представници земаља ЕУ, међу њима и амбасадори Мађар-
ске, Пољске, Аустрије, Белгије, Хрватске, Кипра, Немачке, Словачке, Румуније, Ита-
лије у Србији. 

Они су имали прилику да у Аранђеловцу посете Сајам ЕУ пројеката на коме 
је представљен део досадашње подршке Европске уније Србији као и активно-
сти које спроводе Министарство за европске интеграције, Европска инвестицио-
на банка и ЕУ Инфо центар. Представљени су успешни примери подршке преду-
зетништву, малим и средњим предузећима, који су реализовани кроз различите ЕУ 
програме као што је ЦОСМЕ, програме које реализује Привредна комора Србије - 
Ерасмус Програм за младе предузетнике, Хоризонт 2020, Европска мрежа преду-
зетништва, затим пројекти Фонда за иновациону делатност и недавно завршеног 
програма Европски ПРОГРЕС.

Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштве-
но-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона 
евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих 
предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 
99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Ср-
бије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцела-
рија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ЗАЈЕЧАР - У оквиру програма “Промовисање доброг управљања и осна-
живања ромске заједнице на локалном нивоу - ROMACTED”, у уторак је у Београду 
потписан Протокол о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, канцеларије Мисије Савета Европе и 11 локалних самоуправа, 
међу којима је био и град Зајечар.

“ROMACTED” је програм усмерен на изградњи политичке воље и одрживих 
политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне упра-
ве и оснаживања ромске заједнице, јачање посвећености институција, њихових ка-
пацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња.

Задатак 11 локалних самоуправа (Зајечар, Крагујевац, Ниш, Оџаци, Косто-
лац, Прокупље, Смедерево, Суботица, Врање, Врњачка Бања и Звездара), а које су 
укључене у овај програм, је да покажу и осталим градовима и општинама да је по-
требно омогућити Ромима да могу сами да се боре за своја права и интересе, ре-
чено је на конференцији.

У име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Прото-
кол је потписала Зорана Михајловић, која је и председник Координационог тела за 
праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 2016. 
до 2025. године, у име града Зајечара Бошко Ничић градоначелник, а у име Савета 
Европе Тим Картрајт шеф Канцеларије Савета Европе у Београду.

Након потписивања Протокола о сарадњи, Бошко Ничић градоначелник 
Зајечара је изразио велико задовољство, јер како је рекао, самим тим што је Заје-
чар један од 11 градова из Србије који учествује у овом програму, ово је на неки 
начин признање за све оно што смо радили по питању Ромске заједнице у прет-
ходном периоду.

“Ово је тек почетак, очекује нас мукотрпан рад. Проблема је много, али сам 
сигуран да ћемо у наредном периоду решавати један по један проблем и да ће се 
ствари решавати на опште задовољство, а да ће конкретан бенефит од онога што 
будемо урадили осетити Ромска заједница у Зајечару” - нагласио је Ничић.

Након потписивања Протокола о сарањи, приступило се панел дискусији на 
којој су учествовали Александра Милојковић - Новикова (саветница у Канцеларији 
за људска и мањинска права), Татјана Јокановић (помоћница поверенице за заштиту 
равноправности, Роберт Сепи (заменик заштитника грађана), Ђорђе Станичић (ге-

нерални секретар СКГО), Драган Грачанин (ROMACTED Focal point), Мирјана Макси-
мовић (Делегација ЕУ), Јелена Таџић (УНДП), Синиша Ђурић (ГИЗ), Јадранка Ивковић 
(Фондација за отворено друштво), Даница Јовановић (Удружење РОМА Нови Бечеј), 
Тања Ђорђевић (ROMACTED) и Марцос Андраде (менаџер програма ROMACTED Са-
вета Европе). А.П.
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СЛОЖНИ МЕШТАНИ

„ДАР МАР’’ ИДЕ У ГУЧУ НАГРАДЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
ИЗ СОКОБАЊЕ

У Љубичевцу одржана акција „Уредимо село”

Победник манифестације ‘’Звуци трубе са Тимока’’ Финале Еко-фестивала

КЊАЖЕВАЦ - Победник предтакмичења за Драгачевски сабор тру-
бача у Гучи је књажевачки оркестар ‘’Дар Мар’’. На манифестацији ‘’Звуци 
трубе са Тимока’’ учествовало је седам оркестара из различитих крајева 
земље. Организатор је, као и претходних година, била Туристичка органи-
зација општине Књажевац. 

Као и претходине године, дефиле такмичарских оркестара био је 
права позивница Књажевчанима да виде, чују и поздраве учеснике пред-
такмичења за Драгачевски сабор трубача у Гучи. Другу по реду манифеста-
цију ‘’Звуци трубе са Тимока’’ отворио је председник општине Милан Ђокић.

За титулу најбољих у неколико категорија и могућност да се дирек-
тно пласирају на највећи светски сабор трубе, борило се седам оркестара 
од Владичиног Хана до Банатског Новог Села. Одлуком жирија, у Гучу пу-
тује трубачки оркестар ‘’Дар Мар’’ из Књажевца. 

Мајстор трубе Милош Величковић задовољан је квалитетом орке-
стара који су ове године дошли у Књажевац, а у Туристичкој организацији 
верују да су суграђанима током мајских дана приредили занимљиве и ква-
литетне програме. 

Поред уживања у звуцима труба, посетиоци су били у прилици да 
виде и ревију олдтајмера, да пробају рибљу чорбу, коју су за њих припре-
мили чланови Организације ‘’Бели Тимок’’, а празник за очи била је ревија 
уникатних хаљина Удружења за неговање традиције ‘’Извор’’. 

 Љ.П.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

КЛАДОВО - Уз подршку чланова Савета месне заједнице у Љубичев-
цу је организована акција “Уредимо село”, 17 мештана вредно је радило на 
уређењу платоа на улазу у насеље, јер желе да им током лета тај простор 
буде лепши и привлачнији за госте и туристе. Косили су траву, скупљали 
смеће, а уз приступну саобраћајницу од села до пута Кладово - Неготин на-
сули су ризлу.

- Ангажовали смо сопствену механизацију и упркос великој врућини 
планирани посао успешно смо завршили. То је важно, јер нам предстоје Ви-
довданско дружење пензионера и традиционални Сабор дијаспоре. Стижу 
нам гости из свих крајева Србије, али и наши сународници који живе и раде 
далеко од родног краја и зато желимо да их дочекамо у уређеном насељу - 
казао је Љубомир Гушатовић, председник Савета МЗ Љубичевац

Под слоганом „вредни у белом свету вредни и код куће” мештани Љу-
бичевца радо се одазивају позиву руководства месне заједнице. Спремни 
су да наставе екцију „Уредимо село”, јер како кажу она даје лепе и конкрет-
не резултате. У томе их ипак спречавају године јер већина њих у родном 
селу проводи безбрижне пензионерске дане и зато им је потребна под-
ршка јавних предузећа. М.Р.

СОКОБАЊА - Након освојеног првог места у полуфиналу Еко-квиза 
под слоганом „Прљаво или чисто – није исто“, које је одржано у Београду, 
ученици од петог до осмог разреда Основне школе „Митрополит Михаило“ 
из Сокобање 25. маја 2018. године учествовали су у финалу ове републичке 
манифестације у Зрењанину. Организатор финала било је Јавно комунал-
но предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, а циљ ове манифестације је 
подизање нивоа свести основаца о значају животне средине и нивоа ин-
формисаности о рециклажи и екологији. У финалу Еко-квиза учествовале 
су, поред ученика из Сокобање и домаћина из Зрењанина, и основне шко-
ле из Врања (3. место), Петровца на Млави (2. место) и Горњег Милановца 
(1. место). Ученици Основне школе „Митрополит Михаило“ освојили су чет-
врто место и добили вредне награде у виду ваучера Бање Ждрело за уче-
нике и новчане награде и фотоапарата за школу. Локалне самоуправе из 
којих потичу финалисти биле су дародавци на овом фестивалу, а награду 
од Сокобање, у виду лап-топа, добила је школа из Врања за свој пласман.

-Иако нисмо освојили прво место, задовољни смо постигнутим успе-
хом. С обзиром на то да први пут учествујемо у оваквој манифестацији, 
успели смо да достигнемо само финале. Својим учешћем допринели смо 
да се о нама говори као о једној од школа које су учествовале у остварењу 
циља о подизању нивоа свести о заштити животне средине и екологије и 
поносни смо на то. Сматрам да смо, упркос пласману, били веома добри, 
али овај занемарљиви „неуспех“ приписујем умору и великој треми. Добре 
стране ове манифестације су сам циљ, али и добро дружење и леп провод 
са вршњацима, а лоших заиста не бих могао да се сетим - истиче Ђорђе Ми-
ливојевић, такмичар осмог разреда из сокобањске школе. М.Б.

„НАИЛС” Д.О.О, Земун, Батајнички пут 23

РАДНИЦИ У ИНДУСТРИЈИ 
ЖИЧАНИх ПРОИЗВОДА

Град  Београд, Земун 
Радно време Пуно радно време 
Врста запослења Стални радни однос 
Број извршилаца 5
Стручна спрема  ССС, ВКВ, КВ

•	 Рад на машинама за производњу жичаних производа (ексери, 
жичана плетива....) 
Нудимо:

•	 Стимулативна зарада по учинку и залагању
•	 Динамичан и занимљив посао у тиму
•	 Примљени кандидати после пробног рада, имају могућност 

заснивања радног односа на неодређено време
•	 Бесплатан смештај
•	 ХТЗ опрема 

Предности за кандидате који имају:
•	 Особине прецизности, поузданости и марљивости
•	 познавање електро и машинских процеса 
•	 жељу за учењем и напредовањем 

Пожељно је радно искуство, али није неопходно.
Понуде слати на емаил: sasa.knezevic@nails.rs
Или позивом на 064/821-9820
Контакт особа : Саша Кнежевић

О Г Л А С
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БЕЗБЕДНОСТ И ЕКОЛОГИЈА 
НА ПРВОМ МЕСТУ

АМАТЕРИ У “ПРОФЕСИОНАЛЦУ”

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА 
ТИхОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ

ЗА БОЉЕ КОРИШЋЕЊЕ 
ПОДСТИЦАЈА

Челници Бора и месних заједница са представницима „Раките”

Успешан наступ глумачког ансамбла

У Народној библиотеци ‘’Његош’’ у Књажевцу

Пројекат „Одрживе пољопривредне политике у програмима 
субвенција локалних самоуправа”

КЛАДОВО - Чланове аматерског позоришта “Жанка Стокић” из Великог Гра-
дишта, глумце у представи “Професионалац” са сцене Дома културе у Кладову пу-
блика је испратила заслуженим аплаузом. Радња култне представа Душана Коваче-
вића публици је преставила период између 1991. и 2001. године. У “Професионалцу” 
глумци аматери ухватили су се у коштац са озбиљним драмским комадом, али су 
врхунски и професионално одговорили задатку.

- За нас је то био изазов иако смо као аматери на даскама које живот значе 
више од две деценије. Када смо се одлучили да представу поставимо на сцену, кон-
тактирали смо Душана Ковачевића који нам је дао сагласност. Били смо задовољ-
ни, јер не дешава се често да аматери раде професионалне комаде, с друге стране 
одмах смо схватили у шта смо се упетљали. Уз максимално ангажовање смо успели, 
а позитивне критике потврђују да смо на добром путу-говори Ненад Михајловић, 
глумац у представи У горкој комедији, Теја је нови директор једне издавачке куће и 
има посебно тежак дан, јер његови радници прете штрајком. Баш тад га секретари-
ца Марта, љубавница и несрећна жена, обавештава да има посетиоца кога никако 
не може да се отараси.Осим секретарице ту је још један “лудак”, дивно друштво још 
дивније судбине учествује у комаду у којем доласком упорног госта почиње заплет.

- Расплета нема, представа “Професионалац “ је тужна комедија, са пуно ци-
низма и ироније, о свим нашим временима прошлим, за сва времена будућа. Де-
таљи проживљених живота осведоченог опозиционара и његовог полицијског ис-
ледника искрсавају из тајних полицијских досијеа и оживљавају пред публиком 
кроз невеселе ситуације и догађаје осветљене хумором и апсурдом. На крају нам 
остаје да дубоко о свему размислимо - закључио је Михајловић.

 М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - У Народној библиотеци ‘’Његош’’ отворена је изложба по-
свећена 150. годишњици од рођења Тихомира Ђорђевића, једног од најзначајнијих 
научника у Србији прве половине XX века, рођеном Књажевчанину. Највећи део 
грађе за изложбу је из легата Тихомира Ђорђевића и сестара Јанковић, који се чува 
у Народној библиотеци Србије. 

Век и по од рођења Тихомира Ђорђевића, оснивача српске етнологије и јед-
ног од носилаца развоја науке у Србији, Народна библиотека ‘’Негош’’ обележила је 
изложбом која подсећа на његов узбудљив живот и дело које је оставио иза себе. 
Тихомир Ђорђевић рођен је у Књажевцу 19. фебруара 1868. године.

‘’Наша варош имала је част и срећу да се један такав великан роди баш у на-
шем граду, да у његовој биографији као место рођења стоји – Књажевац. Тихомир 
Ђорђевић је неко кога је тешко описати у неколико реченица. Човек који је, у на-
учном смислу, обележио прву половину XX века у Србији и тадашњој Југославији, 
који се бавио истраживањем народног живота, као етнолог, балканолог, фолклори-
ста. Овом изложбом смо желели да представимо његов живот и дело, обраћајући се 
нашим старијим суграђанима у смислу подсећања на овог великана, а да оне млађе 
упутимо у то да је један овакав човек рођен у нашем граду,’’ казала је Владана Стоја-
диновић, директорка Библиотеке.

На отварању изложбе и представљању каталога, који је прати, о животу овог 
фолклористе, који је инсистирао да се све српске територије подједнако истраже, 
посебно народни живот овога краја, говорила је Данијела Поповић Николић, до-
цент Филозофског факултета у Нишу, рецензент. Она је казала да је Ђорђевић од 
својих савременика, описан као скроман човек, лишен сујете.

‘’Заиста није себе сматрао изабраном особом, иако је у много чему био је-
дан од најпознатијих и најзналајнијих истраживача’’, рекла је Поповић Николић.

Тихомир Ђорђевић је иза себе оставио велики опус радова. Бавио се ана-
лизом народног живота Срба, етнографским истраживањима живота других наро-
да. Први је у пракси примењивао најновија искуства европске и светске фолклори-
стичке науке. Био је професор београдског универзитета и члан Српске краљевске 
академије. Учествовао је у Балканским ратовима, а као командир болничке чете 
истакао се и у Првом светском рату. Преминуо је у Београду 26. маја 1944. године.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

МАЈДАНПЕК - Мајданпечки Ресурс центар је у оквиру пројекта “Одрживе 
пољопривредне политике у програмима субвенција локалних самоуправа” орга-
низовао округли сто на тему “Подстицаји у пољопривреди, у општинама источне 
Србије, са препорукама за унапређење ефикасности”. Препоруке и резултате кам-
пање “Подстицајне мере по мери пољопривредника” биће достављене ресорном 
министарству. Како се чуло, пољопривредници најчешће приговарају условима и 
намени подстицаја, обимности документације коју треба прибавити, а препорука-
ма се сугеришу промене у управљању политиком руралног развоја, те унапређење 
мера подршке за рурални развој и развој пољопривреде. И.Ћ.

БОР - Добра сарадња локалне самоуправе у Бору са компанијом Rakita 
Exploration, настављена је и ове недеље разменом информација о тренутној фази 
геолошких истраживања на пројекту “Чукару Пеки”, а коме су присуствовали и пред-
ставници месних заједница Брестовац, Слатина и Метовница, села која су под ди-
ректним утицајем пројекта будућег рудника бакра.

На састанку су размењене информације које се тичу утицаја на путну ин-
фраструктуру између села Брестовац и Метовница, и заштити животне средине, на 
чему инсистирају све стране.

Менаџер за комуникацију и друштвено одговорно пословање у Ракити, 
Александар Вуловић, напоменуо је да је та компанија већ покренула мере безбед-
ности на деоници између два села како би се поставили лежећи полицајци испред 
школе крај које пролазе камиони, али и посекле гране како камиони при транспор-
ту не би ишли средином пута.

-У току су разговори са фирмом Штрабаг и ЈП Путеви Србије како би се ре-
ализовале ове активности које смо покренули након консултација са представни-
цима месне заједнице Брестовац - рекао је Вуловић.

Он није крио задовољство досадашњом сарадњом са локалном самоупра-
вом и њиховом жељом да се сусретну са Ракитом која послује у саставу компаније 
“Nevsun” из Канаде.

- Ово је прилика да са челницима Бора поделимо све оно што је пред нама, 
јер ћемо у наредном перидоу бити добре комшије и са градом делити и добро и 
лоше-назначио је он.

Према његовим речима, када је реч о екологији, у наредном периоду биће 
израђена процена утицја на животну средину, док је у актуелној фази геолошких 
истраживања добијено позитивно мишљење Завода за заштиту природе, Завода за 
заштиту споменика и Републичке дирекције за воде.

- Српско законодавство је више него захтевно када су у питању овакви ра-
дови, и ми смо као одговорна компанија све те мере имплементирали у пројекат 
и сваки наш даљи корак је усклађен са тиме - тврди Вуловић, уз напомену да осим 
пред законима Србије, Ракита има одговорност и пред међународним финансијским 
институцијама, па се самим тим на пројекат примењују најбоље светске праксе.

Председник општине Бор, Александар Миликић, напоменуо је да је општи-
ни Бор потребно свако ново радно место и сваки нови инвеститор, а поред РТБ-а, 
то је компанија “Ракита”.

-У наредном периоду морамо да разговарамо са сваким нашим суграђа-
нином у месним заједницама које су под утицајем пројекта “Чукару Пеки” и сагле-
дамо потребе. Разговор мора бити на реалним основама и потребама, а наша по-
треба је да се задовоље и еколошки стандарди-рекао је први човек општине Бор.

Миликић је истакао да је Ракита друштвено одговорна компанија у шта су се 
уверили и представници општине Бор и три месне заједнице, посебно када је ком-
панија Ракита пружила свесрдну помоћ механизације током овогодишњих мећава 
које су задесиле Бор и околину.



БРОЈ 2948

ДУВАН И БОЛЕСТИ СРЦА 
И КРВНИх СУДОВА

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Сваке године 31. маја, Светска здравствена органи-
зација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без 
дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују 
са употребом дувана и залажу се за делотворне политике 
којима се смањује употреба дувана.

Тема Светског дана без дувана 2018. године је „Дуван 
и болести срца и крвних судова”. Кампања се обележава 
под слоганом „Дуван слама срца”.

Кампања треба да укаже на:
•	 повезаност	између	дувана	и	болести	срца	и	крвних	

судова, укључујући и мождани удар, које су водећи узрок 
смрти на свету;

•	 могуће	акције	и	мере	које	би	кључни	чиниоци	–	др-
жава и јавност, требало да предузму да би се смањио ризик 
од настанка срчаних болести насталих због употребе дува-
на.

Овогодишња тема Светског дана без дувана 2018. је 
у складу са глобалним иницијативама и околностима чији 
је циљ деловање на епидемију дувана и њен утицај на јав-
но здравље, посебно на умирање и патњу милиона људи 
на свету.

Како дуван угрожава здравље срца и крвних судова 
људи у свету?

Дуван је значајан фактор ризика за настанак коро-
нарне болести, можданог удара и болести периферних крв-
них судова.

Упркос томе што је познат утицај дувана на срце и 
што постоји више начина да се смањи последично уми-
рање и оболевање, знање становништва о томе да је ду-
ван један од водећих узрока кардиоваскуларних болести 
је недовољно.

Чињенице о дувану и кардиоваскуларним болестима
Због кардиоваскуларних болести (КВБ) умире више 

људи него од било које друге болести у свету, а 12% смрт-
них случајева изазваних кардиваскуларним болестима на-
стаје због употребе дувана и изложености дуванском диму. 
Дуван је други водећи фактор ризика за кардиоваскуларне 
болести, одмах иза повишеног крвног притиска. Глобална 
епидемија дувана усмрти преко седам милиона људи сваке године, 
а од тога скоро 900.000 непушача умре због изложености дуванском 
диму. У свету има више од једне милијарде пушача, од тога скоро 80% 
живи у земљама са ниским и средњим приходима.

Циљеви кампање Светског дана без дувана 2018. године
Светски дан без дувана 2018. године има за циљ да:
•	 укаже	на	везу	између	коришћења	дуванских	производа	и	ср-

чаних и других кардиоваскуларних болести;
•	 повећа	свест	у	ширим	слојевима	становништва	о	утицају	упо-

требе дувана и изложености дуванском диму на кардиоваскуларни 
систем;

•	 пружи	могућност	да	се	јавност,	држава	и	други	обавежу	да	
ће заштити људе од употребе дуванских производа;

•	 стимулише	државе	да	јачају	примену	доказано	ефикасних	
мера контроле дувана MRОWЕR које потичу из Оквирне конвенције 
о контроли дувана.

Мере контроле дувана – MRОWЕR
 Мере Светске здравствене организације назване MRОWЕR у 

складу су са Оквирном конвенцијом о контроли дувана и државе би 
требало да их примене да би се смањила употреба дувана и да би се 
становништво заштитило од незаразних хроничних болести. Мере 
MRОWЕR су следеће:

•	 Праћење	(MONITOR)	–	Праћење	учесталости	употребе	дува-
на и политике превенције;

•	 Заштита	(PROTECT)	–	Заштита	људи	од	изложености	дуван-
ском диму обезбеђивањем затвореног јавног и радног простора и 
јавног превоза потпуно без дуванског дима;

•	 Пружање	помоћи	(OFFER)	–	Пружање	помоћи	при	одвика-
вању од пушења (покривено здравственим осигурањем, широка 
подршка становништву, укључујући и кратак савет здравствених 
радника и бесплатно телефонско одвикавање од пушења на целој 
територији државе);

•	 Упозоравање	(WARN)	–	Упозоравање	на	опасности	од	дувана	
обезбеђивањем једнообразних/стандардизованих паковања и/или 
великих сликовних здравствених упозорења на свим паковањима 
дуванских производа и спровођење ефикасних медијских кампања 
против употребе дувана које информишу становништво о штетно-
стима употребе дувана и изложености дуванском диму;

•	 Примена	(ENFORCE)	–	Примена	свеобухватне	забране	рекла-
мирања и промоције дуванских производа и спонзорства дуванске 
индустрије; и

•	 Повећање	(RAISE)	–	Повећање	пореза	на	дуванске	произво-
де који на тај начин нису тако лако доступни.

ЗЈЗ „Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

извор: Институт за јавно здравље Србије „Батут”

Светски дан без дувана 31. мај


