
****БРОЈ 234 17.03.2017.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

KRUŽNI PUT KIJEVO 21I, PETLOVO BRDO, BEOGRAD 
011 411 3003 064 870 5209 064 705 211 Bor  

Општина Неготин даривала мајке 
са три и више деце

У књажевачком Регионалном центру за стручно усавршавање

БЕСПЛАТНА  
НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ

СТРАНА 7

К А Р А Т А Ш  О Т В А Р А  
В Р А Т А  М Л А Д И М А

Чека се на 
„зелено светло“ ресорног министарства

ЕКО БУЏЕТ 29,8 
МИЛИОНА ДИНАРА

СТРАНА 6

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ РУДАРСКИХ
ОБЈЕКАТА 2019. ГОДИНЕ

СТРАНА 5

СТРАНА 3 СТРАНА 5

Завршена друга фаза  обнове спортског центра  код Кладова

Програм мера за унапређење услова
живота у Мајданпеку

УЛАГАЊА У 
ИНФРАСТРУКТУРУ

СТРАНА 2

Фокус компаније Rakita представља пројекат Чукару Пеки



ПОЛИТИКА2 БРОЈ 234

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефон: 030/458-630 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

Одржана седница Скупштине општине Неготин
Програм мера за унапређење услова живота  на територији општине

УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ

МАЈДАНПЕК- На прошлонедељној седници Општинског већа у Мајдан-
пеку, усвојен је Нацрт Програма мера за унапређење услова живота локалне зајед-
нице, који практично представља план коришћења средстава која би ова средина
требало да оствари  од накнаде за коришћење минералних сировина. Циљ је јасан,
уредити и побољшати услове живота локалне заједнице, посебно кроз изградњу
инфраструктурних и других објеката који побољшавају услове живота.

Према Програму мера за унапређење услова живота локалне заједнице
који је упућен Министарству рударства и енергетике Владе Републике Србије ради
добијања сагласности, накнаде за коришћење минералних сировина би у овој го-
дини требало да донесу приход од 134,7 милиона динара, што уз пренета средства
од 35 милиона из претходне године, ствара фонд од безмало 170 милиона динара
за финансирање предвиђених активности. Програм предвиђа да се 15 милиона ди-
нара утроши за уређење и одржавање јавне инфраструктуре у сеоским месним
заједницама, за домове културе, игралишта, вашаришта, пијаце, гробља и друго.
Такође, да се 22 милиона динара усмери за радове на реконструкцији водоводне
дистрибутивне мреже у градском насељу Мајданпек, а 4,5 милиона за изградњу
претходног таложника у фабрици воде у Доњем Милановцу. За уређење водотокова
ИИ реда биће усмерено пет милиона динара, а три пута више у инвестиционо одр-
жавање дистрибутивне мреже топлификационог система у Мајданпеку. Програм
предвиђа и да се пет милиона динара усмери за текуће одржавање некатегориса-
них, сеоских, атарских и шумских путева, а дупло више за њихово инвестиционо
одржавање. У програму је дефинисано да би четири милиона динара требало усме-
рити за текуће одржавање јавних путева, локалних и улица, а чак 25 милиона у њи-
хово инвестиционо одржавање. За одржавање јавне расвете издвојило би се 4,5, а
за радове на реконструкцији фасада на јавним објектима пет милиона динара. На-
бавка опреме у складу са потребама комуналних предузећа, кроз специјализована
комунална и путарска возила је ставка за коју би се определило 30, за суфинанси-
рање радова на згради средњих школа – пет милиона динара, а за реализацију
програма прекограничне сарадње, за пројекат Месне заједнице Мосна “Ефикасност
у управљању ванредним ситуацијама” нешто мање од 20 милиона динара.

Како се наглашава, финансирање и суфинансирање предвиђених актив-
ности обављало би се у складу са приливом средстава на име накнаде за кориш-
ћење минералних сировина.                                                                                                 И.Ћ.

КЛАДОВО - На другој ового-
дишњој седници Скупштине одборници
су усвојили  Одлуку о јавном задужи-
вању општине Кладово у износу од 28,8
милиона динара  за финансирање де-
фицита текуће ликвидности   због
учешће у реализацији пројекта "На-
слеђе на граници Дунава" вредног 1,3
милиона евра који ће бити реализован
у оквиру програма прекограничне са-
радње Румунија- Србија. 

Подршку одборничке већине
добио је предлог Одлуке о престанку
важења Споразума о заједничком
управљању комуналним отпадом чији
су потписници град Зајечар и општине
Мајданпек, Неготин, Кладово, Бор, Кња-
жевац и Бољевац. То значи да општина
Кладово неће учествовати у изградњи
регионалне депоније "Халово" с обзи-
ром да та инвестиција за Кладовљане
нема економску оправданост.Одбор-
ници  су дали сагласност на измену Ста-
тута јавних предузећа  "Комуналац" и

"Јединство", усвојили су Извештај о
раду ЈП " Комуналац" у прошлој години
и именовали су Веселина Мајовића за
вршиоца дужности директора тог пред-
зећа.Уместо Давида Ђурђевића са
листе "Александар Вучић  - Србија по-
бедјује" који је поднео оставку за члана
Општинског већа изабран је социјали-
ста Миодраг Савић. 

Подршку је добио и предлог
Одлуке о накнади  председницима Са-
вета месних заједница у износу од 6000
месечно од 1. марта ове године.Чланови
локалног парламента су се изјашња-
вали и о другим тачкама дневног реда
које су биле у домену њиховог одлучи-
вања.Због  оставки др Снежане  Каме-
новић са листе "Александар Вучић  -
Србија победјује"и Миодрага Савића
(СПС) потврђени су мандати Љубомиру
Гушатовићу  са листе СНС и  социјали-
сти Славку Михајловићу који су заузели
њихова места у одборничким клупама.

М.Р.

ЗА КЛАДОВЉАНЕ "ХАЛОВО" НИЈЕ ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНО
Одржана друга овогодишња седница СО Кладово

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ НЕКОЛИКО ИНСТИТУЦИЈА
НЕГОТИН - Одборници Скупштине општине Неготин на 35.седници ло-

калног парламента усвојили су низ процедуралних одлука и решења, а претежно
извештаје о раду и финансијском пословању у прошлој години Дома културе „Сте-
ван Мокрањац“, Историјског архива Неготина, Народне библиотеке „Доситеј Но-
ваковић“, Музеја Крајине, Јавног предузећа за грађевинску делатност, али и
Завода за урбанистичко планирање и пројектовање, Туристичке организације оп-
штине Неготин и Центра за социјални рад.

-Мало смо одужили са тим усвајањем због одређених промена које су
биле у предходном периоду, али нисмо пробили никакве законске рокове, тако
да је то све прошло онако како треба- каже  др мед Љубисав Божиловић, пред-
седник Скупштине општине Неготин.

Након што су на претходној седници из редова одборника за председ-
ника и заменика председника општине Неготин изабрани Владимир Величковић
и Бобан Стингић, именовани су нови одборници са листе Александар Вучић - Бу-
дућност у коју верујем: СНС-СДПС-НС-СПО-ПС: Даниела Пејчић из Кобишнице
и Небојша Станић из Малајнице који су положили данас  и свечану заклетву.

Бројне тачке дневног реда 35. редовног заседања локалног парламента
односиле су се на Јавно комунално предузеће „Бадњево“. Тако су одборници вла-
дајуће коалиције, без дискусије, усвојили решење којим су дали сагласност на
одлуку Надзорног одбора комуналног предузећа о усвајању ценовника о распи-
сивању лицитације на годишњи закуп тезги на Зеленој пијаци, у делу који се од-
носи на дневне цене услуга на зеленој и робној пијаци, одлука о изменама и
допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Бадњево“, затим средњо-
рочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Бадњево“ до 2019, као и дугорочни
који се односи на период од ове до 2022.године. Овом предузећу поверени су по-
слови обављања управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији
општине.

Већином гласова усвојена је и одлука о измени и допуни одлуке о мак-
сималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
за 2015. Општинске комисије за развој месних заједница, за административна
питања, за омладину, спорт и физичку културу, као и за комунално-стамбене по-
слове и урбанизам добиле су нове председнике, заменике председника и чла-
нове, а формиран је и Штаб за ванредне ситуације за територију општине
Неготин.                                                                                                                    С.М.Ј.
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БОР - Rakita Exploration,
компанија која тренутно врши
истражне радове код Бора, и
која је у заједничком власништву
Nevsun Resorsis и Friport Mek-
moran, саопштила је у среду да
је у току израда студије извод-
љивости горње зоне рудног ле-
жишта Чукару Пеки код Бора, са
циљем да се процени исплати-
вост експлоатације као и пре-
раде бакра и злата овог лежи-
шта са високим садржајем руде. 

- Тренутне студије указују
на могућност отварања подзем-
ног рудника у горњој зони на ду-
бини од 450 до 850 м, који би
постао оперативан до краја
2021. Приступ горњој зони биће
омогућен путем тунела са наги-
бом, односно нископа, који ће се
најпре користити као истражни
нископ са циљем узимања узо-
рака ради технолошких проба,
ради потврђивања исплативости
даљег улагања у развој горње
зоне. Претпоставка је да ће кон-
центрат добијен из постројења
за прераду руде и производњу
бакарног концентрата са приме-
сама злата бити пласиран на ме-
ђународно тржиште – саопш-
тено је из те компаније.

Реализација истражног
нископа за налазиште у горњој
зони планирана је крајем 2017.
године.

-Почетак изградње рударских

објеката и пратеће инфраструк-
туре планиран је за почетак
2019. године, након позитивних
резултата Студије оправданости
и исходовања дозвола и свих по-
требних одобрења од стране ре-
левантних органа. изградња
постројења за прераду руде из
горње зоне очекује се да буде
комплетирана најкасније 2021.
године, док би рудник постао
оперативан нешто касније исте
године – наводе у Rakiti.

Из ове компаније су по-
ручили и да је период експлоа-
тације и прераде процењен
приближно на 12 до 15 година, с
тим што ће тачан временски
оквир предвиђен за ове активно-

сти бити темељније разјашњен у
Студијама оправданости за
горњу зону.

-Тренутно је на пројекту
упошљено око 410 људи, а
током предвиђеног перидоа од
две године за изградњу проце-
њује се да ће бити упослено и
око 1200 радника. Очекује се да
ће се тај број задржати на 600
људи током оперативне фазе
рудника горње зоне. Циљ Rakite
је да првенственои сарађује са
локалним компанијама за пру-
жање услуга И набавке мате-
ријала И производа, а уколико
компаније не могу да задовоље
захтеване техничке и опера-
тивне захтеве приступа се анга-

жовању компаније из ино- стран-
ства. Примењује се пракса  да
кпманије из иностранства морају
да региструју локалне ћерке
компаније И да послују преко
ових субјеката како би се осигу-
рала усаглашеност са српским
Законом о раду И осталом пра-
тећом регулативом која регу-
лише пословање у Србији –
речено је у овој компанији. 

Политика заштите жи-
вотне средине компаније Rakita
усклађена је са законима који
регулишу област заштите жи-
вотне средине како би се ума-
њио утицај на животну средину
уз коришћење проверених стра-
тегија управљања ризицима.Ра-
кита ће током развоја пројекта
укључити локалне заједнице
које су обухваћене Пројектом,
док ће током процеса исходо-
вања дозвола, ангажовати и ди-
ректно сарађивати са нацио-
налним институцијама које обав-
љају делатности заштите и уна-
пређења природног и културног
наслеђа Србије.

Рудно лежиште Чукару
Пеки подељено је на „горњу
зону” и „доњу зону”. Невсун држи
100 % удела у горњој зони и из-
вођач је пројекта. У доњој зони,
након израде Студије изводљи-
вости горње зоне, Невсун ће
имати 46 % удела у доњој зони,
а Фрипорт преосталих 54%.

(наставак у следећем броју)

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 2019. ГОДИНЕ
Фокус компаније Rakita представља пројекат Чукару Пеки

БОР – Канадска компанија
„Mondoro“ заинтересована је за
стратешку сарадњу и партнерске
односе са РТБ-ом Бор, пре свега на
већ познатим лежиштима – „Це-
рово примарно“ и „Јама“ у Бору, као
и „Северни ревир“ и „Чока Марин“
у Мајданпеку. 

Председница Управног од-
бора канадске компаније Теодора
Дечев не крије и да је „Mondoro“ за-
интересован да учествује на тен-
деру за РТБ јер, како каже,
искуство са међународним тенде-
рима имају, а РТБ Бор је компанија
„која има потенцијал и уложила је
велике напоре да кроз стогодишњу
традицију пословање подигне на
висок ниво“. 

-Веома смо заинтересо-
вани за сарадњу и партнерство са
борском компанијом. Састанак са
менаџментом био је плодоносан,
па са задовољством очекујем на-
ставак разговора.  „Mondoro“ је при-
сутан у Србији од 2011. године и
изузетно ми је задовољство што
сам данас овде – изјавила је
Дечева након састанка са посло-

водством РТБ-а Бор. 
„Мондоро“ се шест година

бави геолошким истраживањима у
Србији и у непосредној околини
Бора има осам истражних про-
стора. Свих осам „поља“ налази се
у тзв. тимочком-магматском ком-
плексу; три су у околини Бора, че-
тири јужно од Бора - према Бо-
љевцу, а једно истражно поље је
северно од Мајданпека. 

-Канадска компанија је у
гостима са темом „Улагање у нове
руднике, партнерски односи“. За-
почете су приче, упознали смо се и
први сусрет обавезује на потписи-
вање меморандума о поверљиво-
сти података. Учинићемо то у кр-
атком року, а иза тога почети разго-
воре као и са свим другим компа-
нијама – рекао је генерални ди-
ректор РТБ-а Бор Благоје Спасков-
ски. 

„Mondoro“ је предочио на-
меру да сарађује са РТБ-ом и ми-
нистарствима привреде и рудар-
ства у Србији, а састанцима је при-
суствовао канадски амбасадор Фи-
лип Пинингтон. 

Канадска компанија се гео-
лошким истраживањима бави од
1999. године. Прве истражне ра-
дове имала је у Кини, где је побе-
дила на тендеру за налазиште
злата у североисточном делу те
земље. То налазиште је пре пре-
узимања било процењено на ми-

лион унци злата, а након тога је, по
обављању свих истражних радова,
његова вредност повећана на 10
милиона унци „жутог блага“. „Mon-
doro“ је касније поново продао овај
рудник кинеској државној компанији
и захваљујући тој „трансакцији“
дошао у Србију и Бугарску.       Г. Т.В. 

ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ ПРЕ СВЕГА
Канадски „Mondoro“ заинтересован за сарадњу са РТБ-ом Бор
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Висок крвни притисак
(Hipertensio arterialis) је болест
савремене цивилизације, а ком-
пликације које настају, попут ин-
фаркта и шлога су најчешћи
узрок смрти на нашим просто-
рима. Хипертензија, као и гојаз-
ност, све више поприма ка-
рактер епидемије. Сматра се да
једна трећина одрасле попула-
ције има притисак који би се
морао лечити, а овај проценат
се мења по регијама у зависно-
сти од начина исхране, физичке
активности и животне доби. 

Како да избегнете 
узимање лекова
Први корак у лечењу по-

вишеног крвног притиска је про-
мена стила живота. За бо-
лесника се прави одређени
режим исхране, саветује се
контролисана физичка актив-
ност, обавезно је смањење
вишка килограма (гојазне особе
три пута чешће имају висок
крвни притисак у односу на нор-
мално ухрањене особе), пре-
станак пушења, испијање ал-
кохола, а ако је болесник под
стресом психотерапија и вежбе
релаксације знају да буду од ве-
лике помоћи.

DASH-дијета
DASH-дијета или Di-

etary Approaches to Stop Hy-
pertension је режим исхране
којим се постиже снижење по-
вишеног крвног притиска. Она
обилује обезмашћеним млеч-
ним производима, поврћем и
воћем. Научници су утврдили

да су биљна влакна, калијум,
калцијум и магнезијум, којима је
ова исхрана посебно богата, за-
служни за успешност дијете.
Уједно овом дијетом долази до
нормализације холестерола и
триглицерида у крви, као и до
стабилизације шећера.

Воће и поврће
Антиоксиданси на за-

обилазан начин повећавају про-
стациклин који шири крвне
судове, доводећи до пада при-
тиска. Други разлог, ова храна је
богата калијумом, који снижава
притисак. Недовољно уношење
калијума у организам доводи до
задржавања натријума, који је
главни кривац за скок притиска.
Храна богата калијумом је сок
од парадајза, свеж парадајз,
печен кромпир, диња, авокадо,
блитва, бресква, кајсија, шљи-
ва, немасни јогурт, пасуљ, ло-
сос, соја, банана и бадем. 

Омиљени народни лек
за висок крвни притисак, што је
и научно потврђено је бели
лук. Знатно снижава дијастолни
(доњи) крвни притисак оболе-
лих од средње тешке хипертен-
зије. Ефекат се постиже са
неколико ченова дневно, а ако
га редовно једете његов ефекат
постаје све већи, што говори да
он има кумулативно дејство.
Бели лук садржи аденозин, који
опусти глатке мишиће крвних
судова, а њихово ширење
обара крвни притисак. 

Риба
Знамо да је добро имати

је на свом јеловнику али се на
њу ипак заборавља. Постоји

значајна количина доказа о
томе да риба у исхрани утиче
на снижавање крвног притиска.
За то су одговорне омега-3-
масне киселине.

Препорука је најмање
три оброка масне морске рибе
недељно (лосос, скуша, туна,
сардела и харинга). Потребна
количина омега-3 масних кисе-
лина је 2000 мг дневно а њу
обезбеђује 100г скуше, 120г ло-
соса или 200г сардела. 

Маслиново уље такође
снижава крвни притисак. Кори-
стите нерафинисано, као пре-
лив у салатама.

Склоните сланик са стола
То је први савет. До-

вољно је слан хлеб, сир, и друге
намирнице које купујете. Сма-
њење соли у исхрани може
знатно да снизи крвни прити-
сак код великог броја болес-
ника (30 – 50%). Натријум из
соли може да оштети крвне су-
дове мозга и доведе до можда-
ног удара без предходног скока
крвног притиска. Неслана дије-
та је обавезна код болесника
који осим повишеног притиска
имају проблема са бубрезима и
срцем.

Калцијум може, код
особа којима расте притисак
при уносу слане хране, да до-
веде до његовог снижења. С
једне стране калцијум повећава
излучивање натријума, који по-
већава притисак, а са друге
стране он смањује лучење па-
ратхормона, који такође по-
већава притисак. Калцијума
има у млеку и млечним про-
изводима, пасуљу, скуши и сар-
динама са костима, кељу, сувим
смоквама, тофуу, соји, броку-
лима, сусаму…

Опустите се и смањите
напетост, бирајте млечне про-
изводе са сниженим процентом
масти, заволите свеже воће и
поврће, ограничите унос соли,
масноћа и месних прерађе-
вина. Престаните са пушењем
дувана и испијањем алкохола.
Физичка активност није само за
младе! 

Одржавајте нормалну
телесну тежину или потражите
савет дијетолога како да здраво
и без последица смањите кило-
граме.  

Саветовалиште за
правилну исхрану

Ненад Ђорђевић
ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар

ИСХРАНА КОД ПОВИШЕНОГ КРВНОГ ПРИТИСКА 
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Општина Неготин даривала мајке са три и више деце
Завршена друга фаза  обнове спортског центра  код Кладова

КАРАТАШ ОТВАРА 
ВРАТА МЛАДИМА

КЛАДОВО - Поводом завршетка друге фазе реконструкције Омладинско
спортског центра Караташ, новоизграђене објекте обишао је  министар омладине
и спорта Вања Удовичић. Након  изградње трим стазе дужине 1200 метара , као
и два  павиљона површине 500 метара квадратних  за смештај спортиста и тере-
тане површине 250 квадрата са великим бројем справа и стреч салом,спортски
комплекс код Кладова који се простире на 15,2хектара  богатији је и за новоизгра-
ђену управну зграду, четири реновирана терена на отвореном и павиљон за
смештај спортиста са 42 кревета.

- Кладово може да се подичи  најмодернијим  спортско омладинским
центром - казао је министар Удовичић и додао да је Влада Републике Србије
преко Министарства омладине и спорта до сада у Караташ инвестирала 145 ми-
лиона динара. - У наредна два месеца очекујемо и почетак треће  фазе радова
вредних  80 милиона динара чиме ћемо заокружити први део реконструкциј
центра код Кладова. Караташ данас дише и живи другачије  у односу на период
од пре три годинр када смо овде затекли руиниране објекте и урушене терене.Ово
што је завршено  испуњава све светске стандарде када је реч о центрима за при-
преме спортиста чиме смо  показали колико желимо да Караташу вратимо стари
сјај .Инвестирајући у Кладово и Источну Србију уверени смо да ће та општина по-
стати  спортски центар у коме ће се усавршавати спортисти из Србије и Румуније-
закључио је Удовичић.

Уз подршку Владе Републике Србије и Министарства омладине и спорта
Завод за спорт и медицину спорта Србије Караташу  враћа  некадашњи сјај .Ин-
вестирање у обнову инфраструктуре је припрема за предстојећу сезону у којој у
Караташу очекују спортисте из већине савеза.

- Прве две  етапа обнове Караташа успешно су приведена крају уз мак-
сималну подршку ресорног министарства, али ту није крај када је реч о инвести-
рању у инфраструктуру - нагласио је  директор Завода за спорт и медицину спорта
Србије Горан Бојовић.- Кампове које спортски савези добијају преко Министарства
организоваћемо у Караташу.Већ имамо чекирано 8500 ноћења, план за ову годину
је 12000 , завршетком треће фазе обнове имаћемо 150 соба у рангу четири зведз-
дице и то је потврда конфора са којим располаже Караташ-поручио је Бојовић.

Караташ располаже са 350 двокреветних и трокреветних соба са купа-
тилом. Цео комплекс садржи шест павиљона девет апартмана и осам осмокре-
ветних бунгалова као и бројнеотворене и затворене  терене .Реконструкција
омладинско спортског кампа код Кладова биће настављена у још две фазе.                                                                                                                                 

М.Р.

БОЉЕВАЦ - У част Дана
жена, Туристичка организација
Бољевац, организовала је Осмо-
мартовски вашар.

Манифестација је оку-
пила петнаест излагача из неко-
лико градова, а на штандовима је
осим цвећа било и украсних пред-
мета, накита, предмета домаће
радиности и бројних других сит-
ница, пригодних за осмомарто-
вске поклоне.  Искуство из пре-
тходне године је потврдило да је
интересовање излагача, кад су
овакве манифестације у питању,
велико, па је овај својеврсни сајам
цвећа и украса постао део кален-
дара туристичких манифестација
у Бољевцу.
Текст и фото: www.boljevac.org.rs

ОСМОМАРТОВСКИ ВАШАР
У част Дана жена

М А Ј К А М А  Ц В Е Ћ Е  И  1 0 . 0 0 0  Д И Н А РА
НЕГОТИН – Општина Неготин, трећу годину заредом, наста-

вила је и овог марта акцију помоћи мајкама које су у предходној години
родиле треће, четврто, пето и шесто дете. Њих 27 добило је по 10.000
динара и симболично и букет цвећа. За ове намене, локална само-
управа је из буџета издвојила 270.000 динара. Ову помоћ је, иначе, про-
шле године добило 30 жена.

- Сматрамо да је то најмање што можемо као локална само-
управа да урадимо. Мислимо да је то премало, али са друге стране,
мора од нечег да се крене. Надам се ће акција бити више у договору и
са Центром за социјални рад, наравно и са органима локалне само-
управе. Још од прошле године смо исто активирали и помоћ везану за
предшколску установу, у којој је сваком трећем и сваком наредном де-
тету омогућен бесплатан боравак. За основце смо обезбедили, такође,
код трећег детета бесплатну ужину. А мајке које не раде добијају роди-
тељски додатак од 5.000 динара. Мали  је, знам, али су то, опет неки
први подстицаји којима се кренуло, а надамо се да ћемо да их унапре-
димо - каже Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Право на бесплатан боравак у Предшколској установи “Пче-
лица” остварује 50 деце, а за те намене општина годишње из буџета из-
дваја  1,8 милиона динара. Уз то сваком прворођеном детету следује
помоћ у висини од 30.000 динара, за друго 35.000, треће и четврто по
40.000 динара. Породиље које су родиле двојке на име једнократне по-
моћи за новорођено дете добијају по 70.000 динара, а за тројке је пред-
виђена суму у висини од 100.000 динара. Локална самоуправа
исплаћује и матерински додатак за незапослене породиље, за треће и
свако наредно дете, у висини од по 5.000 динара током 12 месеци. То
право су прошле године користиле 23 породиље. Седам парова без
деце остварило је прошле године право на помоћ од 100.000 динара за
вантелесну оплодњу, а и ове године, у дане новогодишњих празника,
локална самоуправа је даровала прворођену бебу једнократном новча-
ном помоћи у висини од једне просечне месечне нето зараде исплаћене
у Републици Србији за предходни месец.

С.М.Ј.
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КЊАЖЕВАЦ – Семинаром о управљању пољопривредним газ-
динствима Организација за храну Уједињених нација (ФАО) у Књажевцу
је привела крају пројекат подршке пољопривредницима, чија су газдин-
ства имала штету од елементарних непогода. У протеклих нешто више
од годину дана, испоручени су пакети помоћи вредни скоро 120 хиљада
евра.

Пољопривредници су имали прилику да од Драгана Терзића
ФАО консултанта , сазнају шта треба да ради једно газдинство како би
се лакше прилагодило економским и климатским променама. 

-Први корак је да прихвате реалност да се промене дешавају,
пре свега у економском смислу и сходно томе да изнађу адекватне мо-
гућности за своје газдинство у складу са својим ресурсима – рекао је
Терзић.

Овим предавањем приведен је крају пројекат чији је циљ био
помоћи пољопривредницима у крајевима које су погодиле поплаве и не-
повољне временске прилике.

-Ми смо до сада на територији ваше општине испоручили скоро
700 пакета помоћи за исто толико домаћинстава, која суи имала штету
од елементарних непогода. Вредност испоручених пакета је око 120 хи-
љада евра. Пре неколикод ана испоручили смо семе за пролећну сетву,
а остало је још стотинак пакета сточне хране која треба да буде испо-
ручена крајем марта или почетком априла – казала је Љиљана Исић из
ФАО организације.

Пројекат „Помоћ поплављеним подручјима“ Организација за
храну Уједињених нација реализовала је уз подршку Европске уније, а
у сарадњи са пољопривредном стручном саветодавном службом и Аген-
цијом за развој Књажевца.                                                                    Љ.П.

ПОМОЋ ВРЕДНА 120 ХИЉАДА ЕВРА

МАЈДАНПЕК - У складу
са Програмом коришћења сред-
става буџетског фонда за за-
штиту животне средине који
чека „зелено светло“ ресорног
министарства након чега би у
општинском парламенту могао
да буде усвојен, од накнаде за
заштуту и унапређење животне
средине очекују се приходи од
29,8 милиона динара који ће на-
менски бити искоришћени за
финансирање обавеза локалне
самоуправе у тој области.

Предвиђено је да се
ради на успостављању ефикас-
нијег система управљања отпа-
дом и зарад тога у складу са
потребама комуналних пред-
узећа набави возило – камион
за сакупљање и одвожење ко-
муналног отпада, као и стандар-
дизованих контејнера за од-
лагање отпада у укупној вред-
ности од пет милиона динара.
Када је реч о уређењу и  развоју
јавних и других површина и
објеката, према предлогу, за са-
нацију фекалне канализације и

фекалног колектора у Мајдан-
пеку требало би уложити 7,5 ми-
лиона динара у циљу спре-
чавања загађења животне сре-
дине и заштите реке Мали Пек
која пролази кроз град и у коју
се поред отпадних и канализа-
ционе воде на више места ди-
ректно уливају. За санацију
фекалне канализације у Доњем

Милановцу требало би уложити
четири, а пола милиона динара
више у изградњу претходног та-
ложника у фабрици воде у том
граду, како би се смањила за-
хватања сирове воде из реке
Дунав. Такође, у санацију по-
стојећих и спречавање настанка
нових дивљих депонија требало
би уложити два милиона ди-

нара. Посебан сегмент активно-
сти је решавање проблема
управљања отпадом на регио-
налном нивоу, при чему би
учешће ове средине за активно-
сти за потребе изградње регио-
налне санитарне депоније у
складу са прописима, било два
милиона динара. Предвиђена је
и израда планске и пројектне
документације за подручја под
посебним режимом заштите и
предвиђена ЛЕАП-ом, у укуп-
ном износу од 4,8 милиона ди-
нара. Ту је зацртана израда
планова нижег реда за подручје
Националног парка Ђердап,
планови детаљне регулације за
Доњи Милановац и Мосну, као и
израда пројектне документације
за изградњу канализационих
мрежа у сеоским месним зајед-
ницама.

Коначан текст овог про-
грама Општинско веће ће ут-
врдити након добијене сагла-
сности надлежног министар-
ства.                           

И.Ћ.

Е К О  Б У Џ Е Т  2 9 , 8  М И Л И О Н А  Д И Н А Р А
Чека се на „зелено светло“ ресорног министарства

Фао у Књажевцу

Настављена подршка ратарима у Кључу 

Ј Е Ф Т И Н И Ј А  П Р О Л Е Ћ А  С Е Т В А
КЛАДОВО - Поделом  24 пакета  са семеном кукуруза

, три пакета детелине , седам пакета луцерке и  по 400 кило-
грама НПК ђубрива у општини Кладово обављена  је дистри-
буција семенског материјала за пролећну сетву малим
пољопривредним газдинствима која су претрпела  штету од
елементарних непогода. Реч је о пројекту који финасира ЕУ,
извршни партнер  је Организација за храну и пољопривреду
Уједињених Нација  ФАО. 

За  други круг програм помоћи  пријавио се 191 дома-
ћин из Кључа и сви захтеви су одобрени .Пољопривредници
који су поднели захтев за за концентрат на подршку могу да
рачунају  у наредном периоду  у складу са динамиком реа-
лизације те  фазе пројекта.                                                       М.Р.
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У Регионалном центру за стручно усавршавање
Очекује се испорука сточне хране за 62 пољопривредника 

ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

НЕГОТИН - У оквиру пројекта којим ЕУ у сарадњи са ФАО УН и
локалном самоуправом Неготин помаже пољопривредним газдинствима,
која су имала штете од поплава 2014. године, пољопривредним произво-
ђачима из општине Неготин јуче и данас подељено је вештачко ђубриво,
семе дателине и луцерке 
По 400 килограма вештачког ђубрива преузела су јуче 32 пољопривред-
ника, који су прошле недеље добили по 2 џака семена кукуруза, док је
данас 28 пољопривредника добило по 20 килограма семена детелине и
луцерке и по 400 кг ђубрива. 60 пољопривредника укупно је тако добило
24 тоне ђубрива, 500 килограма семена детелине и луцерке 64 џака ку-
куруза.

У општини Неготин, у току 2016.године, помоћ у виду пољопри-
вредних пакета добило је 313 пољопривредника, а укупна средства, из-
двојена за општину Неготин у прошлој години износила су преко 56.000
евра. У 2017.години, програмом помоћи ће бити обухваћена газдинства
која нису примила пакете помоћи до сада. У овој години помоћ ће добити
још 122 пољопривредника, што чини укупну помоћ за 435 пољопривред-
ника. Прошле недеље извршена је расподела семена кукуруза, а у ова
два дана подељено је семе луцерке и црвене дателине, као и 24 тоне ми-
нералног ђубрива. Укупна вредност испоручених семена и ђубрива за оп-
штину Неготин износи преко 1,4 милиона динара.” – рекао је Дејан
Стефановић, члан Општинског већа општине Неготин.

У наредном периоду очекује се испорука сточне хране за 62 по-
љопривредника, при чему ће свако од пољопривредника добити по 320
кг концентрата сточне хране.

Текст и фото: www.negotin.rs
http://www.negotin.rs/vest-pomoc-poljoprivrednicima-3599.htm

НЕГОТИН - У великој
сали Скупштине општине Него-
тин одржан је састанак са влас-
ницима угоститељских објеката
из Неготинa. Састанак је иници-
рала локална самоуправа  у
циљу сагледавања тренутног
стања у овој области успостав-
љања боље сарадње са при-
ватним сектором у општини
Неготин.

Иницијативни састанак,
коме су присуствовали Влади-
мир Величковић, председник
општине Неготин, Бобан Стин-
гић, заменик председника оп-
штине Неготин, Надежда То-
доровић, начелница Општинске
општинске управе, власници
угоститељских објеката, као и
директори јавних предузећа и
установа био је прилика да се у
отвореном разговору изнесу
проблеми и предлози, како да
се сарадња локалне само-

управе и приватног сектора, у
овом случају угоститеља, по-
дигне на виши ниво кроз зајед-
нички наступ и осмишљавање
понуде која би привукла већи
број туриста из земље и ино-
странства у наш град.

„Желимо да либерали-
зујемо услове за ваше посло-
вање, да вам изађемо у сусрет
колико можемо, наравно све у
складу са важећим Законима и
прописима. Морамо, заједнич-
ким снагама, да учинимо све да
привучемо већи број људи у
наш град. Да осмислимо мани-
фестације, програме којима
ћемо их привући, јер то је и ваш
и наш интерес. Покушаћемо да
нађемо и јавне личности,
глумце, који ће промовисати
наш град. Велики је одлив ста-
новништва из Неготина и мо-
рамо учинити све да то
зауставимо.“ – рекао је између

осталог Бобан Стингић, заменик
председника општине Неготин у
свом обраћању присутнима.

Власницима угоститељ-
ских објеката остављена је мо-
гућност да за десетак дана, за
када је најављен нови састанак,

доставе предлоге за манифе-
стације, које би могле да се ор-
ганизују у нашем граду. 

Tекст и фото: www.negotin.rs
http://www.negotin.rs/vest-sas-
tanak-sa-vlasnicima-ugostiteljkog-
objekta-3600.htm

БОЉА САРАДЊА СА ПРИВАТНИЦИМА
Састанак са власницима угоститељског објекта

БЕСПЛАТНА  НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ
КЊАЖЕВАЦ - У Регионалном центру за стручно усавршавање

почела је бесплатна припремна настава за ученике осмог разреда ос-
новних и матуранте средњих школа. Наставу организује Општина Кња-
жевац како би младима помогла да се што боље припреме за упис у
жељене школе и факултете.

Математика је била први предмет са којим су се суочили кња-
жевачки осмаци на почетку припремне наставе. Кажу тестови нису били
тешки а решени суд а на пријемном испиту за упис у средње школе ос-
воје што више бодова. 

Иако се припремна настава одржава у школама још од септем-
бра , још мало знања и вежбања само може да користи ђацима, каже
наставница математике Бранкица Петковић.

- Ми у школама од септембра једном недељно организујемо
припремну наставу, данас смо кренули и са овом и за сада сам задо-
вољна. Деци је речено да ово није обавезно алид а је за њихово добро
и они су то прихватили – казала је Петковићева.

Позитивни коментари родитеља и велики одзив деце оно је што
радује локалну самоуправу, као покретача идеје и организатора бес-
платне припремне наставе, наглашава Бранислав Јосифовић, шеф ка-
бинета председника општине.

- Оно што највише радује је велики одзив деце. Имамо 125 ос-
мака који су се пријавили за српски језик и исто толико који сус е
пријавили за математику. Они су подељени у седам група. Што се тиче
матураната, због специфичнсоти њиховог уписа успели смо да органи-
зујемо четири предмета који су били најтраженији у анкети: српски језик,
математику, социологију и психологију – казао је Јосифовић.                                                                                                     

Љ.П. 
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Зимска акција Института за трансфузију крви

КЛАДОВО  - У оквиру зимске кампање Институт за трансфу-
зију крви Србије  у просторијама  средњошколског центра у Кладову
је прикупио  69  јединица крви.Хуманост на делу испољили су мату-
ранти Техничке и средње школе "Свети Сава " , али и грађани више-
струки давоци.Први пут , пет минута за нечији цео живот  руку је
испружио 35 средњошколаца, а међу њима је било 12  девојака.За-
хваљујући  традиционалној акцији под слоганом "Поклони живот" ,
спроводи у 50 градова у Србији биће  створене значајне залихе  дра-
гоцене течности. Акција добровољног давања крви у Кладову, је реа-
лизована у сарадњи са ПП општинском организацијом  Црвеног крста
и уз подршку локалне самоуправе и свештенства храма "Свети
Ђорђе".                                                                                              М.Р.

Х У М А Н И  К Л А Д О В Љ А Н И  

МАЈДАНПЕК- Запослени у Јавном предузећу за грађевинско зем-
љиште и путеве Мајданпек, не чекајући календарско пролеће,  са првим топ-
лијим данима започели су радове на уређењу града. Са улица, тротоара,
степеништа и других јавних површина уклоњена је ризла, а минула недеља
протекла је у знаку прања улица. За друге радове предвиђене уобичајеним
пролећним уређењем, у овом Јавном предузећу ће ипак сачекати стабилиза-
цију временских прилика.                                                                             И.Ћ.

З А  Л Е П Ш Е  Л И Ц Е  Г Р А Д А
У току радови на уређењу града

Одржана скупштина Удружења пчелара „ Липа“

КЊАЖЕВАЦ - О раду у претходној години и плановима за ову, раз-
говарали су књажевачки пчелари, окупљени у удружењу „Липа“ на редовној
годишњој Скупштини.  Уколико се побољшају услови пчеларења и квалитет
производа од пчеларства може добро да се живи, нагласио је председник
удружења Мирослав Милошевић.

- На нивоу општине прошле године било је девет и по хиљада ре-
гистрованих пчелињих заједница. Дорегистровано је још две и по хиљаде. То
је солидан број од кога пчелари могу да добро живе, али морају много да се
труде да побољшају услове пчеларења и квалитет својих производа – рекао
је Милошевић.

Незаобилазна тема и овога пута били су фалсификати меда, којих
су пуне пијачнме тезге и маркети. Пчелари траже веће ангажовање инспек-
ције, а своје чланове позивају да мед производе искључиво по прописаним
стандардима. 

-Велики је проблем фалсификованог меда на тржишту у целој
земљи, па и Књажевцу. Апел пчеларима је да поштују добру пчеларску праксу,
да се баве производњом меда по стандардима и да ако наиђу  на неисправан
мед обавесте инспекцију која ће извршити контролу – додаје наш саговорник.

Протекле године пчелари су се суочили са нестајањем пчелињих
заједница што је једним делом последица непрепознавања проблема у пче-
лињаку. Због тога је и одлученод а тема стручног предавања које је одржао
др Казимир Матовић буду управо болести пчела.

- Бележимо велики губитак у прошлој години а узрок су болести пчела
које пчелари нису препознали. Ово предавање имало је за сврху да побољша
знање пчелара – нагласио је Милошевић.

Пчелари очекују да ће и у овој години наставити сарадњу са Фондом
за развој пољопривреде пре свега на плану едукације пчелара и побољшању
медоносних прилика у општини.

Љ.П.

Н Е О П ХОД Н О  П О Б О Љ Ш А Њ Е  У СЛ О ВА  П Ч Е Л А Р Е Њ А
БОР - Мука ме натерала да саставим оглас. Самоћа је тешка.

Најгоре је када седите сами у четири зида, немате са ким да по-
причате, попијете кафу – овако започиње своју причу Ратомир Стан-
ковић (72), пензионер који је у Бору на таблама у граду поставио
помало необичан оглас.

Он је у свом огласу написао: „потребна жена до 68 година, са
станом којој мало остаје за храну, кад измири обавезе за удруживање
са пензионером удовцем од 72 године“.

Како каже Станковић до сада се јављало десетак жена али су
све тражиле наследство.

-Већина је тражила да им оставим стан или нешто од имовине,
да оне  имају то за своју децу, на шта ја нисам пристајао. Мени је по-
требан пријатељ, друг... – истиче Станковић.

Он наглашава да лета проводи у селу Салаш код Зајечара а
зиму у Бору. 

- Свуда где одете, можете да поседите сат времена, све преко
тога је сувишно. Када сам у Бору време некако и пролази. Изађем,
прошетам градом, сретнем пријатеље. Али лети у селу је тешко. Сам
у четири зида, та самоћа ме убија. Да ми је само да са неким могу да
попијем кафу, попричам, проведем време. Зато сам и размишљао
пуно и на крају саставио оглас. Када бих упознао неку баку са станом
која има малу пензију било би и њој и мени лакше. Удружили би сред-
ства колико имамо, зими би време проводили код ње у стану а преко
лета у мојој кући у Салашу – наставља Станковић.

Ратомир је пуних осам година удовац. Провео је срећно 41 го-
дину у браку. Данас, не губи наду да ће се поново појавити сродна
душа.

-Верујем у љубав иако имам толико година. Искрено се надам
да ћу наћи жену којој треба пријатељ. Трећину пензије дам унуцима,
остало бих удружио са госпођом ако је пронађем и верујем да  бисмо
живели мирно и спокојно. Поред доброг здравља које желим себи и
деци, ово ми је највећа жеља у животу– наставља Станковић.

Ратомир Станковић је 37 година радио у Институту за бакар
одакле је и отишао у пензију.                                                                Д.К.

Ч Е К А  С Р О Д Н У  Д У Ш У
Необичан оглас у Бору


