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НЕГОТИН - Председник оп-

штине Неготин, Владимир Величко-

вић, говорио је на конференцији за

новинаре о активностима новог оп-

штинског руководства у првих месец

дана рада. Медијима се обратила и

начелница Општинске управе оп-

штине Неготин, Надежда Тодоровић. 

У свом уводном излагању

председник општине Неготин, иста-

као је да се у ових месец дана, ко-

лико се налази на функцији првог

човека општине, углавном упознао

са ситуацијом и затеченим стањем и

са обавезама и проблемима које оп-

штинско руководство очекују у наред-

ном периоду. Он је такође истакао да

је у свом првом обраћању након из-

бора за председника општине гово-

рио о циљевима новог руководства у

наредном периоду, и то су области,

које по његовом мишљењу могу да

се унапреде и да се оствари некакав

помак.

Присутне новинаре посебно

је занимало какав је статус Завода за

урбанистичко планирање и пројекто-

вање општине Неготин. Начелница

Општинске управе, Надежда Тодоро-

вић, објаснила је да је ово предузеће

30. новембра прошле године изгу-

било статус индиректног буџетског

корисника и да је морало да се

трансформише, али да то није благо-

времено учињено и поред тога што је

Општинска управа у више наврата

указивала на то. Због настале ситуа-

ције, није могуће из буџета пренети

средства овом предузећу па запос-

лени неколико месеци не примају

личне дохотке. На излагање начел-

нице управе надовезао се председ-

ник општине истичући да је проблем

урбанизма био први који га је сачекао

по избору на функцију.

„Проблем је настао много

пре мог избора и правне је природе,

а најодговоринији за његов настанак

је свакако онај ко је на челу пред-

узећа и који је морао да размишља

много раније о томе. Међутим сада

смо дошли у ову непријатну ситуа-

цији и морамо да пронађемо ре-

шење, које ће бити идеално за све, а

посебно за раднике који не примају

плате. Нажалост једини смо у Србији

са овим проблемом и то нам додатно

отежава посао“ – рекао је Величко-

вић о проблему Завода за урбани-

зам.

Величковић је истакао и да

ће бити настављено са мерама ак-

тивног запошљавања кроз организа-

цију Сајма запошљавања, а све у

сарадњи са Националном службом

за запошљавање. Посебан део кон-

ференције био је посвећен туризму

као једној од значајнијих области раз-

воја општине.    

„Већ смо контактирали са

другим градовима из окружења у

циљу успостављања регионалне са-

радње. Жеља нам је да направимо

заједничку понуду, којом бисмо тури-

сте задржали бар десетак дана у

нашем крају. Такође веома смо за-

интересовани и за наставак реализа-

ције пројеката прекограничне

сарадње, с обзиром да смо погра-

нична општина и да су искуства пози-

тивна. Недавно сам разговарао и са

директором ХЕ Ђердап 2. Они су из-

двојили средства за асфалтирање

дела старог пута Кусјак – Михајловац

у дужини од 1 километра, од преоста-

лих пет. Имамо у плану да преостали,

неасфалтирани, део пута за сада

уредимо и насипамо, а да у наред-

ном периоду и ову деоницу асфалти-

рамо, јер овај пут често користе

бициклисти који пролазе кроз наш

крај.“

Говорећи о евентуалним ин-

вестицијама и сарадњи са Владом

Републике Србије, Величковић је

рекао да ће он учинити све да Него-

тин приближи Београду, али да ми

морамо да имамо шта да понудимо.

Конкретно велики је проблем са не-

уређеном индустријском зоном и не-

довољно квалификованом радном

снагом за поједина занимања. Уређе-

њем индустријске зоне и преквали-

фикацијом односно доквалифика-

цијом радне снаге имаћемо ком-

плетну понуду коју ћемо моћи да

представимо инвеститорима.

Величковић је говорио и о

проблему паркирања у граду, који је

евидентан и који мора бити решен.

Посебно се осврнуо на проблем паса

луталица.

„Ово је проблем о коме скоро

свакодневно разговарамо и тражимо

решење. Морам вам рећи да је у 2017.

години, за накнаде грађанима на име

уједа паса луталица, већ издвојено 10

000 000 динара, што је заиста пре-

више. И овде више не можемо гово-

рити само о проблему паса луталица

већ и појединцима који злоупотребља-

вају ове животиње како би дошли до

новца“ – рекао је Величковић на крају

свог излагања.

О току изборних радњи пред

председничке изборе заказане за 2.

април, говорила је начелница Оп-

штинске управе општине Неготин и

координатор Радног тела за изборе,

Надежда Тодоровић. Она је истакла

да све изборне радње теку по ут-

врђеном роковнику који је донела Ре-

публичка изборна комисија и

упознала грађане са изменом назива

и адресе бирачких места број 7 и 11 у

Неготину. Због непостојања техничких

услова за одржавање избора на овим

бирачким местима, извршена је из-

мена назива и адресе бирачког места

Неготин 7, МЗ Неготин са адресом ул.

ЈНА 10, па ће бирачи уписани на овом

бирачком месту 2. априла гласати на

бирачком месту Неготин 7, Неготинска

Гимназија – Хол, на адреси  Хајдук

Вељкова бр. 3. Бирачи уписани на би-

рачком месту Неготин 11, Водопри-

вредно Хидрограђевинско Предузеће

на акције Неготин – Просторије ресто-

рана, гласаће на бирачком месту Не-

готин 11, Дом за децу и омладину

Станко Пауновић – Сала, на адреси

Бадњевска бр. 5. 

Извор: www.negotin.rs

http://www.negotin.rs/vest-konferencija-

za-novinare-predsednika-opstine-ne-

gotin-3611.htm

А К Т И В Н О С Т И  Н О В О Г  О П Ш Т И Н С К О Г  Р У К О В О Д С Т В А
Конференција за новинаре председника општине Неготин

КЊАЖЕВАЦ -  На седници

Општинског већа у Књажевцу разгова-

рало се о програму подршке спрово-

ђењу пољопривредне политике и

политике руралног развоја, а на днев-

ном реду били су и извештаји о раду

јавних установа, као и програм рада

Спортског савеза. 

Општинско веће у Књажевцу

дало је сагласност на програм под-

ршке спровођењу пољопривредне по-

литике и политике руралног развоја.

За те намене у буџету општине пла-

нирано је 24 милиона динара.

- За програм мера за под-

ршку пољопривреди у буџету је из-

двојено 24 милиона динара, што је

2,64 одсто буџета. Мере су подељене

у три групе: инвестиције у физичка

средства пољопривредних газдин-

става, успостављање и јачање удру-

жења у области пољопривреде и ин-

вестиције у прераду и маркетинг по-

љопривредно – прехрамбених прои-

звода  -  казао је на седници Саша

Петровић из Одељења за привреду и

друштвене делатности.

Општински програм подршке

аграру биће усвојен по добијању са-

гласности Министарства пољопри-

вреде. На седници Већа прихваћени

су извештаји о раду у прошлој години

Центра за социјални рад, Народне

библиотеке ''Његош'', Завичајног му-

зеја и Дома културе. Усвојен је про-

грам рада Спортског савеза. Већници

су донели одлуку о постављању спо-

мен бисте књазу Милошу. Споменик

српском кнезу, по коме је Књажевац

добио име,  налазиће се на зеленој

површини поред зграде општине.

Љ.П.

П О Д Р Ш К А  А Г Р А Р У
Одржана седница Општинског већа
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ТИМОЧКА КРАЈИНА -

Милан Ђокић, председник оп-

штине Књажевац изјавио је не-

давно у интервјуу за недељник

„Тимочке“ да Књажевцу као и

другим местима у Србији недо-

стају нова радна места. 

- Непрестано радимо на

томе да створимо услове да што

више младих људи остане да

живи и ради у Књажевцу. Тури-

зам је већ почео да враћа људе

на територију књажевачке оп-

штине а чини ми се полако и по-

љопривреда. Ми смо град који је

по производњи вишње лидер у

Србији и један од највећих про-

извођача у Европи и велики број

наших младих суграђана се

определио за воћарство. Ве-

рујем да ћемо у 2017 години

имати 50 новоотворених радних

места у једном или два про-

изводна објекта, а реч је  о текс-

тилној и кожарској грани-казао је

Ђокић.

Он је нагласио и да се

планира  низ мера подршке по-

родичном бизнису, јер су управо

та мала предузећа флекси-

билна.

- Мала предузећа могу

да се јако брзо прилагоде новим

условима пословања и самим

тим лакше и опстају на тржишту.

Циљ нам је да мотивишемо  суг-

рађане да почну да се баве  при-

ватним бизнисом, да им ука-

жемо на могућности и пружимо

конкретну подршку. Пуно се ради

и на развоју туризма а значајна

средства из буџета се одвајају и

за инфраструктурно уређење

града , настављамо са праксом

бесплатног јавног превоза за све

категорије становника, ужина је

бесплатна за све ђаке основних

школа, дајемо и бесплатне уџбе-

нике а обезбеђујемо и бесплатан

боравак у вртићу за свако треће,

четврто и пето дете у породици,

као и за децу из социјално угро-

жених породица. Новац је из-

двојен и за рад Народне кухиње

а настављамо и са осталим раз-

војним пројектима и спроводимо

пуно активности који ће допри-

нети да Књажевац у већој мери

користи своје природне ресурсе

за бољи живот грађана – додао

је Ђокић.

Небојша Марјановић, пр-

едседник општине Бољевац ис-

такао је да је Бољевац  једна од

најшумскијих општина и оно што

недостаје је фабрика намештаја.

- Добили смо писмо о на-

мерама од румунске фирме која

је затражила подршку да преко

Владе Србије и ЈП Србија шума

добије прилику да обезбеди си-

ровину. Они су заинтересовани

да сопственим средствима фи-

нансирају локацију и изградњу

такве фабрике, међутим није

било довољно интересовања

код Србија шума. Бољевцу не-

достаје таква фабрика која би

сигурно упослила  250 до 300

људи – казао је Марјановић, у

интервјуу за недељник „Ти-

мочке“.

Он је нагласио да се

пуно ради на развоју туризма и

пољопривреде.

- Будућност овог краја је

у унапређењу пољопривредне

производње, зато и највећа

средства из буџета трошимо у

корист села. Желимо да меш-

тани имају квалитетно водоснаб-

девање, добре путеве, домове

култура, јавну расвету, добре

атарске путеве, све што сматрају

да је важно. Пуно се ради и на

развоју туризма. Ми сигурно не-

ћемо одустати од програма који

доприносе бољем животу Бо-

љевчана. Подршка мини-

старства и државних органа је

доста важна, али на првом

месту су добри програми и

идеје. Уколико то имате и благо-

времено их пласирате увек ћете

наићи на подршку Владе Србије.

Људи на локалу су пресудни за

стање у својим општинама,

помоћ централних власти мора

да се заслужи, она не може да

се деси само ако сте припадник

владајуће гарнитуре – додао је

Марјановић.

Председник скупштине

општине Сокобања Драгољуб

Јевтић нагласио је да туризам

јесте основа развоја, али без

развијене пољопривреде, нових

хотелских капацитета, добре ин-

фраструктуре, не може се ни ту-

ризам развијати у пуном јеку.

- Сокобања је за 20 го-

дина изгубила 8000 становника,

са тенденцијом да напуштају ово

подручје. На нама је да ство-

римо привредне услове и да се

младима омогући да пронађу

посао после школовања. Затва-

рањем фирма Лептерија, Сле-

мен 14, Август монтер и других,

око 4500 људи  је  остало без

посла, и ми сада немамо

ниједан озбиљнији привред-

њачки капацитет. Морамо да

школујемо занатлије и високи

кадар и да им омогућимо запос-

лење. То се не може решити

преко ноћи али ћемо на томе ра-

дити. Помоћићемо и туристич-

ким сеоским газдинствима –

казао је Јевтић у интервјуу за

„Тимочке“.

Он је истакао да оп-

штина Сокобања има добру са-

радњу са министарствима.

- За комплетно ренови-

рање инфраструктуре, водо-

водне мреже, санације депоније,

раду на Фабрици отпадних вода,

нам је  потребна помоћ државе.

Ми ћемо радити на добрим

пројектима а онда са њима  и ап-

лицирати за средства код мини-

старства и надам се да ћемо то

и остварити. Сигурно је да не-

ћемо одустати од идеје да меш-

танима Сокобање пружимо што

боље услове за живот и подиг-

немо на виши ниво туристичке

услуге за све оне који долазе у

Сокобању – рекао је Јевтић.

Председник општине

Мајданпек Дејан Вагнер истакао

је у интервјуу за „Тимочке“ да је

општина Мајданпек  2017. го-

дину започела без кредитних

обавеза, што оставља могућно-

сти за значајније инвестиције у

области образовања, али и у

здравству, култури и другим

областима.

- Први су проблеми ин-

фраструктуре, пре свега кому-

налне, укључујући и даљинско

грејање и путне, које покуша-

вамо да решимо кроз пројекте и

уз подршку из фондова ЕУ.

Други део проблема везан је за

правац економског развоја оп-

штине где покушавамо да на-

ђемо моделе даљег фина-

нсирања у области пољопри-

вреде и туризма. Обе области

траже пуно времена и промиш-

љен наступ. Трећи велики про-

блем је социјалне природе.

Имамо високу незапосленост са

око 2100 лица на евиденцији

НСЗ и то  упркос смањењу броја,

односно одливу становништва.

Доста становништва је у катего-

рији социјално угрожених људи,

па ће Општина ове године из-

двојити око 12 милиона динара

директно Центру за социјални

рад, а 40 укупно у све видове со-

цијалне подршке. Спремни смо

да земљиште као грађевинско

или индустријску зону по најпо-

вољнијим условима уступимо

озбиљном инвеститору. За инве-

ститоре је важна могућност дуго-

рочног уговарања сировине, и

има одређених информација да

се на томе ради. Са наше

стране, СО и Општинска управа

сигурно ће пружити максималну

сарадњу са сваким озбиљним

инвеститором, да се олакша

реализација инвестиције и даљи

рад – казао је Вагнер у интервјуу

за “Тмочке”.

Д.К.

Н О В А  Р А Д Н А  М Е С Т А  И  Ф А Б Р И К А  Н А М Е Ш Т А Ј А
Шта недостаје општинама Књажевац, Бољевац, Сокобања и Мајданпек

Милан Ђокић

Дејан Вагнер

Небојша Марјановић

Драгољуб Јевтић
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ЗАЈЕЧАР -  Поводом

обележавања Светског дана

вода, под слоганом „Циљеви
одрживог развоја и процес
животне средине и здравље“,
Завод за јавно здравље „Ти-
мок“ Зајечар је узео учешће

на стручној конференцији,

дана 21.03.2017. године у Бео-

граду.

Генерална скупштина

Уједињених нација је резолу-

цијом 1992. године у Рио де

Жанеиру  одредила 22. март

као Светски дан вода, чије је

обележавање почело од 1993.

године. Све земље су позване

да тај дан посвете примени

препорука УН и предузму кон-

кретне кораке и активности у

складу са својим националним

интересима. Сваке године, ен-

титет који координира радом

Уједињених нација о води и

санитацији поставља тему за

Светски дан вода која одго-

вара садашњем или будућем

изазову.

Светски дан вода од-

носи се на предузимање ак-

тивности којима се хватамо у

коштац са кризом у погледу

воде. Данас има преко 663 ми-

лиона људи који живе без си-

гурног снабдевања водом, који

проводе безбројне сате пе-

шачећи до удаљених извора

воде, суочавајући се са здрав-

ственим последицама кориш-

ћења загађене воде.

Овогодишња тема „От-

падне воде” односи се на по-

бољшавање квалитета воде и

смањење, третман и поновну

употребу отпадних вода. На

глобалном нивоу, велика ве-

ћина отпадних вода из дома-

ћинстава, градова, индустрије

и пољопривреде тече назад у

природу без третмана и без

могућности да се поново кори-

сти, загађујући воду за пиће,

купање и за наводњавање, гу-

бећи вредне састојке. Смањи-

вањем и безбедним третира-

њем као и поновним коришће-

њем отпадних вода, на пример

у пољопривреди, могу да се

заштите радници, сељаци и

потрошачи и да се промовише

безбедност хране и здравље.

Експлоатацијом овог вредног

ресурса побољшаћемо кру-

жење воде и преполовићемо

проценат непречишћене от-

падне воде и повећати рецик-

лирање воде и безбедну по-

новну употребу.

Протокол о Води и здр-

ављу, документ Светске здра-

вствене организације и Ев-

ропске економске комисије

УН, ослања се на Конвенцију о

заштити и коришћењу преког-

раничних водотокова и међу-

народних језера, која је усво-

јена на Првој конференцији

„Животна средина и здравље”

одржаној у Хелсинкију, јуна

1992. године. Он представља

легални међународни инстру-

мент за превенцију, контролу и

смањење болести повезаних

са водом са посебним циљем

да се на свим одговарајућим

нивоима, на националном, пр-

еко државних граница, као и у

међународном контексту врши

промоција заштите здравља и

добробити људи. Протокол је

ратификован 6. маја 2005. го-

дине када га је ратификовало

16 земаља потписница, а по-

стао је важећи и обавезујући 4.

августа 2005. године.

Ратификовањем Про-

токола о води и здрављу, Ре-

публика Србија је прихватила

обавезе тог међународног уго-

вора, који је кључни инстру-

мент у постизању циљева

одрживог развоја (Sustainable

Development Goals, SDGs), а

који се односе на унапређење

квалитета воде и санитације. У

циљу постизања и одржавања

постављених и усвојених ци-

љева Протокола о води и

здрављу неопходна је конти-

нуирана сарадња министар-

става и институција надле-

жних за послове здравља, во-

допривреде и животне сре-

дине, а такође и мобилизација

на локалном и регионалном

нивоу која ће допринети поди-

зању свести сваког појединца

како о потреби заштите изво-

ришта воде и животне средине

у целини, тако и у смислу сти-

цања хигијенских навика и за-

штите здравља. Утврђивањем

циљева и циљних датума за

њихово достизање, у складу са

чланом 6. став 3. Протокола о

води и здрављу, кроз успешну

међуресорну сара- дњу у оквиру

Заједничког тела, остварен је

напредак у спровођењу Прото-

кола о води и здрављу у Репуб-

лици Србији.

Брз напредак Репуб-

лике Србије у овој области

препознат је и похваљен на

међународној сцени, резулти-

рао је председавањем Репуб-

лике Србије бироом Протоко-

ла о води и здрављу у периоду

од 2017. до 2019. године.

Прилог преузет са сајта

ИЗЈ Србије „Батут“; 

www.batut.org.rs.

Завод за јавно здравље
“Тимок” Зајечар

др мед.Дијана Миљковић,
специјалиста хигијене

СВЕТСКИ ДАН ВОДА
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КЛАДОВО, КЊАЖЕВАЦ -

Општине Кладово и Књажевац су

међу 123  локалне самоуправе из

Србије које су са Министарством за

рад, запошљавање, борачка и со-

цијална питања потписале  уговоре о

наменским трансферима намењеним

развоју постојећих и успостављању

нових услуга социјалне заштите у

свим локалним заједницама које су

испод републичког просека развијено-

сти.

- Наменски трансфери треба

да поспеше развој постојећих и до-

принесу успостављању  нових услуга

социјалне заштите. Старе и изне-

могле особе не могу да буду остав-

љене на милост или немилост других.

Локална самоуправа кроз бројне ак-

тивности мора да брине о њима.За ту

намену из ресорног министарства до-

били смо 3,5 милиона динара-казао је

Радисав Чучулановић, председник оп-

штине Кладово.

Милан Ђокић, председник

општине Књажевац нагласио је да је

ова општина од Министарства за рад,

запошљавање, борачка и социјална

питања добила седам и по милиона

динара за пројекте који се спроводе

на територији општине.

- Ово је не само новчана

помоћ, већ и признање општини Кња-

жевац за све оно што радимо у обла-

сти социјалне политике. Постоји

велики број наших суграђана који су у

стању социјалне потребе и ми се тру-

димо да им помогнемо на сваки мо-

гући начин. Управо, солидарност са

таквим лицима је одраз озбиљности

једне локалне самоуправе. Народна

кухиња у Књажевцу никада није пре-

стајала да ради али нажалост има све

више корисника. Једнократне новчане

помоћи онима који су у стању со-

цијалне потребе се редовно испла-

ћују, набављамо бесплатне уџбенике

за децу, а они иду и на бесплатне екс-

курзије. Покушавамо и све оно што су

обавезе тих породица према јавним

комуналним предузећима да им по-

могнемо и преко Центра за социјални

рад  одобравамо и новчана средства

како би помогли тим људима да изађу

из ситуације у којој се налазе – казао

је Ђокић. 

Прошле године је за намен-

ске трансфере за 122 локалне само-

управе било издвојено 400 милиона

динара, навео је ресорни министар

Александар  Вулин  након потписи-

вања уговора и истакао да је ове го-

дине из буџета за ту сврху издвојено

700 милиона динара.            М.Р.- Д.К.

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ
Подршка Министарства за рад општинама Кладово и Књажевац

Б О Љ Е В Ц У  П Е Т  М И Л И О Н А  Д И Н А Р А  О Д  М И Н И С Т А Р С Т В А  П Р И В Р Е Д Е
За развој пословне инфраструктуре 

БОЉЕВАЦ - За пројекат изградње примарне и секундарне ка-

нализационе мреже, са колекторима 1,2 и 3 и прикључцима у радној

зони 7, општини Бољевац је одобрено пет милиона и сто хиљада ди-

нара на конкурсу Министарства привреде. Ова средства су додељена

у оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре, који

се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање

малих и великих предузећа, привлачење инвестиција и отварање

нових радних места. Бољевац се налази међу деветнаест општина,

којима су одобрена средства за суфинансирање сличних пројеката и

једина је на подручју источне Србије.

Извор: www.boljevac.org.rs

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је уговор са Министарст-

вом трговине, туризма и телекомуникација, који се односи на инфраструктурно

опремање Јабучког равништа. Председник општине Милан Ђокић каже за не-

дељник „Тимочке“ да је наставак радова на Старој планини добар сигнал за бу-

дуће инвеститоре. 

- Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће са 40 милиона

динара помоћи даље инфраструктурно опремање Јабучког равништа. Ради се о

пројекту којим ћемо добар део Јабучког равништа опремити системом за водо-

снабдевање и један део насеља фекалном канализацијом, прикљученом на си-

стем за пречишћавање отпадних вода. Надам се да ће наставак инвестиционог

циклуса бити добар сигнал за будуће инвеститоре и да ће Стара планина наста-

вити да  живи и да се развија - казао је Милан Ђокић.                                      Љ.П.

ДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА – СИГНАЛ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Општина Књажевац потписала је уговор са Министарством трговине, 
туризма и телекомуникација

Радисав Чучулановић
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Грађани траже смену досадашњег савета МЗ и формирање новог
После више од три деценије 

НОВО ИГРАЛИШТЕ У „ПЧЕЛИЦИ“

НЕГОТИН - Малишани Предшколске установе „Пчелица“, њих

преко 500 од једне до седам година старости, ускоро ће се играти на новим

справама у дворишту, захваљујући пројекту, вредном 3,6 милиона динара,

који финансира локална самоуправа. Мобилијар у овој установи није

мењан више од 30 година. Сада ће и старе справе бити реновиране, а цело

двориште озелењено. 

-Пројекат за опремање дворишта радио је прошле године Завод

за урбанистичко планирање и пројектовање. Њиме је предвиђено и да се

ове старе справе реновирају, офарбају и уреде, с тим што смо одлучили

да неке небезбедне справе уклонимо и на њихово место ставимо одгова-

рајуће- каже Радмила Маџаревић, директорка ПУ „Пчелица“.

Реновирање игралишта и нови мобилијар, сматрају надлежни у

Предшколској установи „Пчелица“, допринеће да деца у вртићу квалитетно

проводе своје слободно време. Пројекат би требало да буде реализован

до краја априла. Ових дана се нови мобилијар интензивно монтира, крче

се стара стабла, саде нова, а цео простор добија нов и функционалан из-

глед.

-Осим досадашњих справа дотрајала је и ограда што, такође,

утиче на безбедност. Очекујемо сарадњу свих оних фактора који могу да

помогну око безбедности боравка деце у дворишту вртића. Одлучили смо

да ове године одвојимо одређена средства да се стара ограда офарба, ре-

новира, а што се тиче ограде од цигала, која се у једном делу урушила,

осим санације, предвидели смо да се уради пројекат за нову ограду, јер

деца морају да буду заштићена у односу на улицу која је са те стране врло

прометна- истиче Маџаревићева.

Владимир Величковић, председник општине Неготин, приликом

обиласка радова на монтирању новог мобилијара рекао је да ће локална

самоуправа наставити, у складу са својим могућностима, да помаже вртићу,

како би најмлађи имали што лепше и срећније детињство. 

-Ово је пројекат од прошле године који је локална самоуправа

одобрила, а до краја априла ће бити реализован у потпуности. Ствари које

су стигле су квалитетне и користиће нашој деци. Сматрам да морамо у

оваквом ритму и даље да наставимо не само за најмлађе, него и за мало

старије - истакао је Владимир Величковић, председник општине Неготин.

С.М.Ј.

КЛАДОВО - У оквиру по-

бољшања енергетске ефикасно-

сти, на основу Уговора локалне

самоуправе са Скупштином ста-

нара, у току су радови на  изола-

цији солитера за колективно

становање у кладовској улици

Букатаревића. Идеја локалне са-

моуправе која је расписала кон-

курс за суфинансирање радова

на побољшању енергетске ефи-

касности у становима, реализује

се уз подршку Скупштине ста-

нара. Значај тог посла  препо-

знала су 34 власника станова у

објекту саграђеном пре више од

три деценије на коме је зуб вре-

мена учинио своје. 

Истовремено изолација

1445 квадрата зграде у  центру

Кладова пример је добре праксе

када је реч о разумевању и са-

радњи локалне власти и гра-

ђ а н а .  В р ед н о с т  р а д о ва  ј е

2.283.661 динар. 

За подстицај енегетске

ефикасности из буџета за 2017.

годину општина Кладово опреде-

лила је шест милиона динара.

Радове су обишли Радисав Чучу-

лановић, председник општине

Кладово, Драган Новаковић, за-

меник председника општине Кл-

адово, општински менаџер Са-

ша Николић и начелник Општин-

ске управе Кладово Јован Стин-

гић.

М.Р.

И З О Л А Ц И Ј А  З А  Т О П Л И Ј Е  С Т А Н О В Е
У Кладову настављен програм енергетска ефикасност

ИВКОВИЋ СА МЕШТАНИМА ШТИТАРЦА И ВИДОВЦА
КЊАЖЕВАЦ - Председник Скупштине општине Књажевац

Миодраг Ивковић разговарао је, на њихов захтев, са мештанима
Штитарца и Видовца, који окупљени у једној месној заједници, за-
хтевају смену досадашњег савета месне заједнице и формирање
новог. 

Незадовољни што њихов захтев да се промени састав сеос-
ког руководства још увек није дошао на дневни ред у локалној само-
управи, житељи Штитарца и Видовца, који чине једну месну
зајединицу, дошли су данас у Скупштину општине, да, како кажу,
виде зашто општина ћути.

- Претходни савет није урадио све ствари које су биле по-
требне за напредак села. Село годинама стагнира,  а јесенас су ис-
пале неке махинације око пара које су сакупљене за поправку
пољских путева. Сходно томе, ми смо 21. децембра прошле године
поднели општини предлог за замену савета, који су потписали сви
житељи месне заједнице, да би могли да поставимо нове чланове.
Стекли смо утисак да општина не жели напредак нашег села -каже
председник иницијативног одбора Златко Радисављевић.

Житеље Штитарца и Видовца примио је председник Скуп-
штине општине Миодраг Ивковић, који је, након разговора констато-
вао да је цео проблем настао као резултат неспоразума и
непознавања Одлуке о месним заједницама.

- Разлог читавог неспоразума је непознавање одлуке која ре-
гулише рад, формирање и све надлежности месних заједница. Они
су упутили захтев који није у складу са са том одлуком. Општинско
веће још није разматрало тај захтев. Договорили смо се да превази-
ђемо разлоге неформирања тог савета и представници села су,
надам се, задовољни након разговора. Поступиће у складу са одлу-
ком о месним заједницама и очекујем да ће у наредном периоду то
резултирати решавањем проблема које има становништво ових
села-  рекао је Ивковић.

Општина Књажевац понудила је помоћ у формулисању за-
хтева за увођење привремених мера у овој месној заједници, који ће
се наћи на једној од наредних седница Општинског већа.           Љ.П.
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Почиње сезона пристајања туристичких бродова

БОР - Како је саопштено

недавно новинарима фокус ком-

паније Rakita Exploration која

врши истражне радове у околини

Бора преставља пројекат Чукару

Пеки код Бора,и тај пројекат је

подељен на горњу и доњу зону.

- По завршетку опера-

тивне фазе горње зоне, зоне у

обувату пројекта биће предмет

рекултивације и санације. Дегра-

дација земљишта биће приметна

на површини изнад лежишта где

се и очекује слегање тла у извес-

ној мери. Пројекат већ допри-

носи локалној привреди и

економском развоју. Rakita за-

пошљава локално становништво

и уз предуслов да поседују по-

требне вештине 85 одсто радне

снаге ангажоване на пројекту

управо чине држављани Србије.

Током 2016. године Ракита је ко-

ристила услуге 246 компанија од

којих је из Србије било 204, што

чини 83 одсто. Од тог процента,

37 посто чине компаније регист-

роване у Бору. Менаџмент Ра-

ките првенствено разматра

опцију око могућности на локалу,

кад год за то постоје адекватни

услови. Приходи, порези и могућ-

ности запошљавања први су по-

казатељи позитивног утицаја

Пројекта на Бор и Србију – са-

општено је из Rakite.

У овој компанији наводе

и да су ангажовали локалне и

међународне компаније за пру-

жање услуга из области заштите

животне средине.

-Компанија ERM је гло-

бални косултант који пружа

услуге саветовања у областима

заштите животне средине, здр-

авља, безбедности, ризика и со-

цијалних питања и води послове

на процени еколошких и социјал-

них утицаја  уз подршку српских

специјализовних консултаната и

институција. Та компанија  и од

2015. године прикупља основне

податке о животној средини и со-

цијалним питањима  за пројекат

како би извршила јасну процну

утицаја у складу са српским зако-

нима и међународним стандар-

дима. Ракита је у потпуности

посвећена заштити животне сре-

дине а и одрживости па ће и

пројектовање бити изведено да

се избегну, умање и ублаже мо-

гући утицаји. Осим тога, Пројекат

ће имплементирати мере да за-

штити квалитет воде за време

животног циклуса рудника, а и

након тога – наводе у тој компа-

нији.

Новинарима је речено и

да Rakita откупљује земљиште

од приватни власника по прин-

ципу добровољности, и да се

примењује уговор о купопродаји

непокретности.

- Примењује се пракса

откупа земљишта која је у складу

са важећим српским законодав-

ством, и која је заснована на

најбољим међународним прак-

сама. Компензација или надо-

кнада за земљиште и усеве врши

се по пуној вредности замене,

што укључује независну процену

тржишне вредности поседа и

цене трансакције уз додатак пре-

мије или бонуса – речено је у

Rakiti.

Rakita Exploration је у

заједничком власништву Nevsun

Resorsis и Friport Mekmoran. Ру-

дно лежиште Чукару Пеки поде-

љено је на „горњу зону” и „доњу

зону”. Nevsun држи 100 % удела

у горњој зони и извођач је про-

јекта. У доњој зони, након израде

Студије изводљивости горње

зоне, Nevsun ће имати 46 %

удела у доњој зони, а Friport пре-

осталих 54%.

R A K I T A  З А П О Ш Љ А В А  Л О К А Л Н О  С Т А Н О В Н И Ш Т В О
Пројекат Чукару Пеки доприноси локалној привреди и економском развоју

С Е З О Н А  П О Ч И Њ Е  9 . А П Р И Л А
МАЈДАНПЕК - И ове године мала ђердапска варош,

Доњи Милановац у општини Мајданпек, биће уз Београд и
Нови Сад место у Србији које ће посетити на хиљаде страних
туриста који су се определили за пловидбу Дунавом вели-
ким туристичким бродовима. Сезона пристајања крузера за
Доњи Милановац почиње 9.априла, када ће на пар сати при-
стати брод “River Beatrice”, а трајаће до 24.октобра када би
сезону требало да заврши брод ”Edelweiss”. У међувремену,
више од стотину брод хотела ће упловити до овог путничког
пристаништа доводећи сваки пут стотине страних туриста и
омогућити им да у Туристичком инфоцентру добију све по-
требне информације, па прошетају, посете Цркву Светог Ни-
коле, Центар за посетиоце Националног парка Ђердап и
Музеј на Лепенском виру.   

И.Ћ.

Хор ,,Феникс“ у сарадњи са Установом ,,Центар за
културу општине Бор” организује:

Годишњи концерт хора 
,,Феникс“

поводом 3 године постојања

Диригент: Александар Губијан

28. марта  2017. године, у 19 сати

САЛА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
Информације на телефон: 030/424- 546 од 8 до 14 сати

УЛАЗ СЛОБОДАН!
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Бољевац се придружује акцији 

БОЉЕВАЦ - Једносатним искључењем електричне енергије на цент-

ралном градском тргу, испреде спортске хале, основне и средње школе и делу

централне градске улице, Бољевац се придружује бројним општинама и гра-

довима у глобалној акцији „Сат за нашу планету“.

Искључење електричне енергије на јавној расвети биће реализовано

25. марта, од 20 и 30, до 21 и 30, а акција се реализује у сарадњи са ЕПС-ом

и полицијом, која ће у то време обезбедити појачан надзор над објектима,

који ће се наћи у мраку. 

Циљ акције, која се реализује широм планете, је упозорење на пре-

комерно трошење ограничених природних ресурса и спречавање глобалног

загревања.

ПОЗИВАМО све грађане, установе и институције да се придруже овој

акцији, како бисмо дали заједнички допринос штедњи енергије и смањењу

емисије угљен диоксида.                                           Извор: www.boljevac.org.rs

„ С А Т  З А  Н А Ш У  П Л А Н Е Т У “

МАЈДАНПЕК - Као један од  најзначајнијих догађаја у културном жи-

воту Мајданпека и овог пролећа биће одржана велика Међународна изложба

“Жене сликари“. За јубиларну, 15-ту по реду, која ће у великој Сали Дома ом-

ладине бити отворена 8.априла и трајати месец дана организатори, Удру-

жење за Мајданпек и Центар за културу, обезбедили су учешће 114 уметница

из Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Србије. 

Стручни жири изложбе којим је председавала Сара Николић, мастер

примењеног вајарства одлучио је да Велика награда изложбе припадне ап-

солвенту на Акедемији уметности у Добоју (БиХ) Јелени Ружојчић за рад

“Златна врата” у комбинованој техници. “Grand Prih” награда изложбе ће ово-

годишњој добитници бити уручена на отварању, као и остале, пет равноправ-

них првих награда за пет изложбених категорија: сликарство, цртеж, графика,

скулптура и дигитал арт. Награђени ће бити Мила Гвардиол, доцент на ФПУ

Београд у категорији сликарство, Вера Јовановић, ученица из Пирота када је

у питању цртеж, Ивана Флегар, магистар уметности из Београда за графику,

Виолета Лабат, академски вајар из Новог Сада у категорији скулптура и Ма-

рија Савчић, примењени уметник из Крагујевца за дигитал арт.

Манифестација која је почела 2003.године када је Удружење за

Мајданпек реализовало идеју мајданпечке уметнице Љиљане Стевановић и

као осмомартовски дар женама Мајданпека поклонило изложбу “Жене сли-

кари” са тада само 12 учесница из самог града, у међувремену је добила ме-

ђународни значај, али и бројне пратеће садржаје. Ти садржаји и пропратне

манифестације попут “Мале школе сликања” за мајданпечке основце су један

од разлога и велике популарности, односно добре посећености ове велике

изложбе. 

Посетиоци овогодишње изложбе “Жене сликари” ће моћи да погле-

дају 202 одабрана рада у пет изложбених категорија.                                И.Ћ.

И З Л О Ж Б А  “ Ж Е Н Е  С Л И К А Р И “
У Мајданпеку од 8.априла до 8.маја Саопштење за медије

На  завршеном Регионалном самиту предузетника „300 најбољих“,

одржаном у Дубровнику, предузетнице чланице Удружења пословних жена

Србије, Слово, Naxi радио, Dessert Чачак, Travel Boutique, Beautu Imagini, Ви-

нарија Алексић, Markusс Co и Дамско срце, добиле су признања „Стваратељи

за стољећа“ за 2016. годину, за допринос развоју предузетништва у средњој

и југоисточној Европи. 

-  Сматрам да је региону била неопходна једна оваква награда, уве-

дена пре три године, која доприноси повезивању малих и средњих предузећа

на Балкану, пре свега. Велике компаније су се одувек повезивале јер велики

капитал руши границе док за мала и средња предузећа још увек има доста

препрека. Због свега тога ми је било велико задовољство да допринесем про-

моцији наших успешних женских фирми из Србије, које су уз друга српска

предузећа била на победничком трону са бројним успешним предузећима из

Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније,  Македоније -  истакла

је др Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије.

Нашим предузећима уручене су награде у категорији Допринос раз-

воју предузетништва а у категорији Награда за животно дело у предузет-

ништву добитник из Србије је Слободан Спасовић, Cini Invest из Чачка. За

допринос развоју региона кроз европске пројекте у области реформе јавне

управе у земљама Балкана, награду је добио Данијел Пантић, власник и ди-

ректор Европске консалтинг групе из Београда.  

С Т В А Р А Т Е Љ К Е  З А  С Т О Л Е Ћ А

БОЉЕВАЦ -Ученици завршних разреда основних школа и

Средње школе „Никола Тесла“ присуствовали су промоцији образов-

них програма Војне академије и гимназије, која је реализована у са-

радњи са представницима ових образовних институција.

Предности образовања у војној гимназији и на Академији су

бројне. Школовање је бесплатно, ученици и кадети академије добијају

стипендије, а дипломе су признате и ван граница Србије. Једна од

најзначајнијих предности јесте и обезбеђен посао по завршетку шко-

ловања. Више од стотину ученика завршних разреда бољевачких

школа били су у прилици да чују и непосредна искуства гимназијалаца

и кадета, а ово је први пут да се за ђаке бољевачких школа организује

промоција војних образовних установа.

Извор: www.boljevac.org.rs

П Р О М О В И С А Н Е  В О Ј Н А  
Г И М Н А З И Ј А  И  А К А Д Е М И Ј А

Обезбеђен посао по завршетку школовања


