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МАЈДАНПЕК- Центар за со-
цијални рад Мајданпек и Удружење
грађана Ресурс центар на прошлоне-
дељној Конференцији за новинаре
најавили су почетак реализације
пројекта вредног више од 165 хиљада
евра “Сигурна кућа Источна Србија”.
На конкусу Министарства финансија
за покретање социјалних услуга у ло-
калној заједници, Центар за социјални
рад Мајданпек добио је подршку за
овај пројекат који је подржан и од Ев-
ропске уније.

Како се програм “Развој ефи-
касних услуга у заједници у области
образовања и социјалне заштите на
локалном нивоу” спроводи у сарадњи
Републике Србије и Европске уније и
има за циљ да уз финсијску подршку
пројектима, развије нове, иновативне
и стандардизоване услуге социјалне
заштине у локалној заједници, Центар
за социјални рад Мајданпек је конку-
рисао и освојио грант за пројекат “Си-
гурна кућа Источна Србија”. Његова
реализација стартовала је почетком

јуна ове године и за циљ има успо-
стављање прихватилишта за жртве
насиља у породици и друге кориснике
у кризним ситуацијама. Пројекат пред-
виђа адаптацију простора површине

од 400 квадратних метара у центру
Мајданпека, потпуну реконструкцију
инсталација и опремање просторија
за смештај и боравак корисника Си-
гурне куће. Након завршетка радова,

имаће 10 соба за прихват до 20 корис-
ника, као и све неопходне заједничке
просторије. Весна Тричковић, дирек-
торка Центра за социјални рад
Мајданпека је нагласила да пројекат
ствара услове за добијање лиценце
за пружање услуге прихватилишта за
жртве насиља у породици, као и пру-
жање ове услуге у трајању од шест
месеци, уз финансијску подршку Ев-
ропске уније, а Борис Илијевски из Ре-
сурс центра да се након завршетка
пројекта, почетком 2019.године оче-
кује да сигурна кућа настави са радом
уз подршку локалних самоуправа из
Источне Србије. 

Реализацију овог пројекта
помогла је општина Мајданпек уче-
ствујући са 10 одсто укупне вредности
пројекта, као и власник мајданпечког
хотела “Голден инн” који је у 10-того-
дишњи закуп бесплатно издао про-
стор у којем ће сигурна кућа бити
смештена, док се за прву донацију по-
бринуло ЈП Национални парк Ђердап.

И.Ћ.    

СИГУРНА КУЋА ИСТОЧНА СРБИЈА
Најављена реализација пројекта 

КЛАДОВО-На  39.седници Општинског већа усвојен је Извештај о реа-
лизацији буџета општине Кладово за првих шест месеци  ове године. Буџетски
приходи износе 283,3 милиона динара  и реализовани су са 40 одсто од плана.
Укупни буџетски приходи су 274,1 сопстевни приходи су 7,3, док је из  донација
оприходовано 1,8 милиона динара. Расходи и издаци буџета општине Кладово
у периоду јануар- јун износе 243,3 милиона динара односно 33 одсто од плана,
тако да је забелжен суфицит од близу 40 милиона динара.Чланови општинског
већа једногласно су усвојили предлог Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време  у систему локалне самопураве за 2017. годину.Макси-
малан број запослених по организационим облицима у систему локалне само-
управе Кладово је 325 извршилаца.Већници су усвојии и предлог Одлуке о
висини награде за најбоље ђаке, ученицима генерације следује по 10, а носио-
цима Вукове дипломе и награђеним на републичким такмичењима и њиховим
наставницима по 5.000 динара. Чланови општинског већа усвојили су  и пред-
лог Одлуке  о корекцији цене грејања  која је повећана за 9,3 одсто и од 1. ав-
густа износи  5,32 динара  по киловат часу  за стамбени и пословни простор са
мерним уређајима. Повећана је и цена воде  на 39,55 динара по кубику за  стам-
бени, односно на 54,8 динара за пословни простор.Коригована је и надокнада
за канализацију која износи 37 динара за стамбени односно 50 динара по ку-
бику за пословни простор. Општинско веће расписало је и награду у износу од
100.000 динара лицима која пријаве починиоце пожара.

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

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства“. 

СУФИЦИТ 40 МИЛИОНА ДИНАРА
На седници Општинског већа усвојено полугодишње пословање

КЊАЖЕВАЦ - Крајем јула званично је завршен пројекат "WE-NET: Ка
градовима образованим за одговоран однос према средини", финансиран кроз
програм Европа за грађане и грађанке. 

Општина Књажевац, као једини партнер из земље ван ЕУ, заједно са
12 партнера из 8 земаља активно је учествовала у креирању међународне
платформе за размену искустава и добрих пракси на тему одрживог развоја на
локалном нивоу.

Окупљањем локалних власти и организација цивилног друштва у
циљу подстицања трансфера знања кроз WE - NET платформу, пројекат је омо-
гућио нова решења за локалне заједнице широм Европе које деле исте про-
блеме и потребе. 

Чланови конзорцијума партнера на пројекту WE - NET, предвођени
градом Тиене, током протекле две године реализовали су, разменили и анали-
зирали више од 25 активности јачања свести и капацитета у области цирку-
ларне економије и укључивања грађана, првенствено младих, у планирање
одрживог локалног развоја у 12 заједница. Више од 1000 учесника непосредно
је било укључено у ове активности, док је процена да је више од 50 000 људи
обавештено о моделу кружне економије и о улози локалних актера у њеној им-
плементацији. Поред тога, конзорцијум партнера пројекта WE - NET израдио је
и сет препорука за европске институције које укључују ставове локалних актера
важних за израду европских политика о кружној економији.

WE - NET платформа постала је један од кључних алата Европске асо-
цијације за локалну демократију – ALDA, чији је члан и Општина Књажевац, у
промоцији одрживог развоја у локалним заједницама, са посебним фокусом на
питања заштите животне средине. Водећи партнер на пројекту је била Општина
Тиене из Италије, уз подршку ALDA мреже.                                                    Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран

је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

ЗАВРшЕН ПРОЈЕКАТ WE-NET
Општина Књажевац одговорна локална заједница
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КЛАДОВО-Почетком авгу-
ста Општина Кладово била је под-
ручје на коме је регистрован највећи
број пожара у Србији. На више ло-
кација на готово 1000 хектара, го-
рели су трава, макија, обронци
шума, али и поља сунцокрета.
После велике борбе са ватреном
стихијиом 42 ватрогасца са седам
ватрогасних и 4 теренска возила,  уз
ангажовање припаднике 98.вазду-
хопловне бригаде из Ниша  пожари
су стављени под контролу. У то се
уверио и министар одбране Алек-
сандар Вулин, након извиђања те-
рена и разговора са Драганом
Новаковићем замеником председ-
ника општине Кладово и  пуковни-
ком Владаном Племићем из Секто-
ра за ванредне ситуације. Током ин-
тервенција на гашењу пожара,  при-
падници Сектора за ванредне
ситуације и Војске Србије, били су
један тим на истом задатку. Вулин је
истакао да ће Војска Србије увек
бити ту када је потребно и бити
тамо где је најтеже.

- Србија увек може да ра-
чуна на своју војску. Посаде су као и
увек биле пожртвоване, несебичне,
храбре, стручне и Србија има на
кога да се ослони и у тренуцима
када је тешко.Желим да захвалим и
људима из Сектора за ванредне си-
туације на огромној пожртвованости
и да кажем да сам веома поносан
на припаднике Војске Србије на њи-
ховој стручности, на њиховој упор-
ности и вредноћи и уосталом ми
смо увек ту за грађане Србије - на-
гласио је министар Вулин.

Због миграције становни-
штва  Источна Србије постаје ри-
зично подручје када је реч о пожа-
рима јер је већина насеља све
празнија , а то се манифестује и у
посебним  ситуацијама. Министар је
рекао да као друштво морамо да
размишљамо о томе да ће се
овакве ситуације понављати, као и
да знамо да се и клима променила

и да управо због тога морамо боље
да се организујемо.

- Локална самоуправа и
грађани морају да знају да је време
да поново успостављамо системе
који су нас некада красили по орга-
низованости и уређености и да је
време да се свако од нас укључи и
у процес обуке и у процес организа-
ције како бисмо били спремни за
оваква дешавања - додао је Вулин.

Од почетка године у оп-
штини Кладово је регистровано 260
пожара на отвореном простору, ма-
теријална штета је велика, искуства
потврђују да су најчешћи узроци по-
жара на отвореном простору немар
и непажња, јер ратари неконтроли-
сано спаљују коров, биљне остатке
и други отпад.Зато су надлежни
мештанима поново упутили апел да
се суздрже од ложења ватре на
отвореном простору.

- Ово што нам се дешава
није случајно и за све нас  је  велика
опомена и зато се  сви морамо
укључити  у решавање проблема.Уз
велике напоре припадника сектора
за ванредне ситуације и Војске
Србије спашени су бројни објекти и

зато желим да им се захвалим на
пожртвовању. Као једну од мера
превентивног деловања Општинско
веће расписало је и награду у из-
носу од 100.000 динара лицима која
пријаве починиоце пожара - истакао
је Драган Новаковић заменик пред-
седника општине Кладово.

Припадници Војске Србије
из састава 98. ваздухопловне бри-
гаде из Ниша су хеликоптером ХТ-
40, користећи противпожарно ве-
дро, избацили десет водених бомби
са више од 20.000 литара воде.

- Значајан допринос у га-
шењу пожара дало је локално ста-
новништво, али и запослени у
јавним предузећима, чија нам је ме-
ханизација стално била на услузи-
нагласио је пуковник Влада Племић
заменик начелника у Сектору за
ванредне ситуације.                   М.Р.

Пројекат “Три стуба раз-

воја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфина-

нсира Општина Кладово – „Ста-

вови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не изра-

жавају ставове органа који је доде-

лио средства“. 

ВУЛИН: ВОЈСКА СРБИЈЕ УЗ СВОЈ НАРОД
Пожаре у општини Кладово гасили и ваздухопловци

КЊАЖЕВАЦ - Рударски
Подвис обележио је шестог августа
Дан месне заједнице. Свечаности,
организованој у центру насеља,
поред великог броја житеља овог и
околних села, присуствовало је и
руководство општине Књажевац. 

Некада рударско место,
Подвис шести август, када се у
Србији обележава Дан рудара, већ
годинама прославља као дан своје
месне заједнице. Прилику да се
окупе на једном месту и подсете
добрих старих времена када је на
културно – забавном животу могао
да им позавиди и сам Књажевац,
није пропустио ни ове године ве-
лики број житеља овог и сусредних
села. Председник Савета месне
заједнице Славиша Милосавље-
вић нада се бржем развоју овог на-
сеља са 260 становника: ''До сада
нисмо имали свој простор и имо-

вину. Добили смо једном тужбом то
што је наше и сад смо почели да
радимо на уређењу тог простора. У
наредном периоду ћемо да за-
вршимо извориште Болван, плани-
рамо уређење гробља. Имамо две
фабрике где ради добар део људи
из Подвиса.''

Подвис има индустријску
традицију, а треба да искористи и
своје туристичке потенцијале,
сматра председник Скупштине оп-
штине Миодраг Ивковић: ''Подвис
је специфично насеље. Има инду-
стријску традицију која се на-
ставља. Рударски Подвис заслу-
жује једну овакву манифестацију.
Подвис треба да искористи при-
родне потенцијале. Близу је Ба-
њица, која колико је значајна за
Ргоште, толико је значајна и за
Подвис и Орешац.''

Културно уметнички про-

грам за Дан Подвиса припремили
су Љиљана Михајловић и Удру-
жење за неговање традције ''Извор''
и Школа фолклора ''Коло''.       Љ.П.

Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој при-

вреди : креативност и иновати-

вност у пракси”   - “Овај медијски

са-држај суфинансиран је од

стране општине Књажевац. Ста-

вови изнети у подржаном меди-

јском пројекту нужно не изра-

жавају ставове органа који је доде-

лио средства.”

ДАН РУДАРСКОГ ПОДВИСА 
Обележен 6. август 

Проблеми у водоснабдевању

РАЦИОНАЛНА 
ПОТРОшЊА ОДЛАЖЕ

РЕСТРИКЦИЈЕ
МАЈДАНПЕК -  Последњих

дана Мајданпечани се све чешће
суочавају са поремећајима у водо-
снабдевању. Удвостручена потро-
шња током врелих дана овог лета,
али и објективно смањени доток
воде на водозахватима, довела је
потрошаче који се водом снабдевају
са новог водовода на корак до ре-
стрикција. Из ЈКП “Водовод” Ма-
јданпек стога апелују на потрошаче
да рационално користе воду како
потрошачи на вишим спратовима не
би остајали сувих славина, због тога
што они који воду имају заливају бе-
тонске и зелене површине.                                       

И.Ћ.

Решава се проблем 
водоснабдевања

ИСКОПАН БУНАР У
МАЛОЈ ВРБИЦИ

КЛАДОВО - На обали Ду-
нава код Мале Врбице  представ-
ници  Института за водопривреду
" Јарослав Черни " завршили су
копање новог бунара дубине 17  и
ширине 7,5 метра, капацитета  13
литара воде у секунди.

- У Заводу за јавно здр-
авље "Тимок" у Зајечару и у Ин-
ституту др Милан Јовановић Ба-
тут у Београду у току је узорко-
вање квалитета воде, а резултати
се очекују наредних дана - казао
је Бранко Мајкановић вд дирек-
тора ЈП "Јединство".

Надлежни тврде да је
ново  идејно решења  најрацио-
налније и  најефикаснија,за 1500
мештана Мале и Велике Врбице
јер ће их ослободити великог про-
блема када је реч о снабдевању
водом за пиће. Бушотина је  на
локацији у непосредној близини
реке, јер су анализе потврдиле да
у дунавској води није регистро-
вана појава нитрата.              М.Р.
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БОР - Традиционална, масовна и општенародна манифе-
стација ''Спортски и културни сусрети борских месних заједница''
на планини Стол, према сведочењу организатора последњи пут
је одржана још давне 1985. године. Традиција је обновљена ово-
годишњег 06. августа. Представници борских села такмичили су
се у скоку у даљ, бацању камена с рамена, надвлачењу конопца,
пикаду, а изабрана је и планинска лепотица. 

Александар Миликић, председник Општине Бор је при-
знао да је одушевљен масовношћу манифестације и природном
лепотом у којој се она одвија.

-За мене лично ово је једно ново искуство. Већ следеће
године Општина ће се још активније укључити у подршци овој
лепој  и традиционалној манифестацији. Већ сада могу да вам
обећам да ћемо до наредне манифестације идуће године проши-
рити и уредити пут и радити на популаризацији ове манифеста- ције, како би она попримила међународни карактер - рекао је Ми-

ликић.
Упоредо са одвијањем  званичног програма, многобројни

посетиоци сами су  се организовали и свако на свој начин,
најчешће у већим групама пријатеља и чланова породице, ужи-
вајући у прелепом околишу. Било је свега од обичних сендвича,
преко ''војничког пасуља'', до роштиља и прасића на ражњу. 

- Нисмо могли гласније да изрекламирамо оживљавање
ове манифестације, која је последњи пут одржана средином
осамдесетих година прошлог века, јер четири године овде у пла-
нинарском дому на Столу није било струје, није било елементар-
ног приступног пута, није било грејања. У најкраћем року смо све
то довели у ред, али тек предстоји инфраструктурно и грађавин-
ско уређење ове предивне туристичке дестинације, како би је
учинили примамљивом за већи број посетилаца за цео регион,
Србију, па и иностранство-казао је Милутин Симић, председник
Планинарско-смучарског друштва ''Црни врх-Бор''.

Главни организатор овогодишње манифестације на Столу
је Месна заједница Кривељ, а већ наредне године лидерско
место заузеће нека друга месна заједница.                               Б.П.

СТОЛ У ПУНОМ СЈАЈУ
Одржани Спортски сусрети месних заједница општине Бор ''Стол 2017.''
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БОР - Интересовање за Дане отворених врата компаније Ракита у
Бору, као и у селима Слатина, Брестовац и Метовница, показало је близу 300
особа. Током четири дана представници Раките су омогућили посетиоцима
да се упознају са важним информацијама о пројекту Тимок, процедурама от-
купа земљишта, комуникацији и сарадњи са локалном заједницом, еколошким
аспектима, као и основним подацима о геолошким истраживањима лежишта
Чукару Пеки. 

У Слатини, где је више од 100 житеља овог села посетило Дан отво-
рених врата у локалном Дому културе, највише интересовања било је за про-
цедуре откупа, односно продају земљишних парцела, потом за запослење,
као и за еколошке аспекте пројекта. Мештани су се подједнако интересовали
и за резултате геолошких истраживања пројекта, као и за програме едукација
у циљу покретања сопственог посла.

Житељи Брестовца и Метовнице су такође показали завидно инте-

ресовање за пројекат Тимок. Челни људи ових сеоских месних заједница ис-
тичу задовољство што је велики број житеља ових села посетио Дан отворе-
них врата, јер је, према њиховим речима, то најбољи начин да свако добије
тачну и исправну информацију о пројекту.

Дан отворених врата у Бору одржан је у холу школа “Бранко Радиче-
вић” и “Свети Сава”, и грађани су у овом случају највећу пажњу посветили
временским роковима пројекта, као и могућностима запослења у Ракити. 

Имајући у виду да је квалитетна комуникација и размена информа-
ција један од најважнијих сегмената добре и складне сарадње са локалном
заједницом, Дани отворених врата су показали решеност Раките да у сваком
тренутку буде на располагању локалном становништву што се тиче тачне и
правовремене информације о пројекту. 
Из компаније Ракита подсећају да све информације о пројекту Тимок могу ви-
дети на сајту компаније www.rakita.net, као и у Инфо центру који се налази у
улици Моше Пијаде број 46/6 у Бору. 

Е.Т.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ДАНЕ 
ОТВОРЕНИХ ВРАТА КОМПАНИЈЕ РАКИТА

Дан отворених врата у Слатини...

...и у Брестовцу

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

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

Поред медицинских услуга, Специјална болница
за рехабилитацију „Гамзиград“ се труди да својим ко-
рисницима услуга пружи и пратеће садржаје и боравак
у Гамзиградској Бањи учини угоднијим. 

Лепо уређен Атријум који се налази у склопу
Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“
чини да се пацијенти и гости установе осећају као на
Царској палати „Felix Romulijana“. Осмишљен је и уре-
ђен као „Felix Romulijana“ у малом и одише духом цар-
ске палате која се налази на пар километара од саме
болнице. Атријум је угодан и тих кутак за предах и
одмор, са чистим ваздухом и амбијентом који одмара
душу и тело.



6 БРОЈ 255

БОРСКИ ОКРУГ - Министар задужен за регионални развој Милан Крко-
бабић најавио је након јулске посете Бору да ће Влада Србије до краја године
издвојити 200 милиона динара за оснивање нових задруга и развој постојећих.

-Циљ наше посете Борском округу је поспешивање и развој задру-
гарства у Србији, поготову у овом делу, у ове четири општине(Бор, Мајданпек,
Неготин и Кладово). Други разлог је разговори о новом приступу регионалном
развоју Републике Србије. Дошли смо да разговарамо са људима како би у на-
редној, 2018. години, у буџету Републике Србије обезбедили адекватна средства
која би омогућила покретање регионалног развоја примереном времену у коме
живимо. Велики је одлив становништва,а превасходно се ради о младом ста-
новништву. 

Кркобабић је указао на поражавајућу чињеницу, да се број становника
у Борском округу смањио за готово трећину.

-То је драстично смањење. Та депопулација и пражњење, превасходно
села, од нас тражи да дефинишемо нову стратегију регионалног развоја. Наш
кључни проблем уласка у Европу и није питање, јер ми ћемо ући у ту унију.
Млади људи са ових простора сигурно одлазе у Европу и напуштају нас. Ови
старији ће биолошки нестати- казао је министар. 

Зато је, сматра Кркобабић, примарни циљ државе Србије да поново
''уђе у Србију'' и њене демографски девастиране делове, са циљем да се створе
адекватни услови, како би млади видели овде своју перспективу и остали, а они
који су отишли пожелели да се врате.

- Да би српско село опстало и функционисало на најбољи начин мо-
рамо обезбедити амбуланту, пошту, цркву, основну школу и задругу. У том про-
цесу очекујем свесрдну подршку и помоћ представника јединица локалних
самоуправа, који могу дати кључни допринос стварању нормалних услова за

останак младих људи на селу, а то се може догодити само уколико им омогућимо
да бирају - рекао је Кркобабић.

Радисав Чучулановић, председник Општине Кладово је изнео свој став
по питању иницијативе Кркобабића.

-Поздрављам план министра Кркобабића и посебно сам захвалан што
је почетак ревитализације задруга и најаву почетка новох привредног замаха
почео баш у Источној Србији. Борски округ и цела Источна Србија вапи за сред-
ствима и програмима који ће подстакнути привредни развој. У протеклих десе-
тина година се о развоју села мало размишљало. Здушно ћемо подржати и
лично се као локална самоуправа укључити у овај пројекат који ће у пракси
значити нову инфраструктурну, популациону и социјалну политику- истакао је
Чучулановић.

Кркобабић је током посете домаћинству Новице и Крстиславе Велка-
новић у борском селу Шарбановац казао да је циљ Владе Србије да у наредне
три године у 500 српских села ради 500 задруга.
-Влада Србије уложиће 25 милиона евра у развој задруга у наредне три године.
Задругари ће за оснивање задруга добити 50.000 евра, а за развој постојећих
100.000 евра- устврдио је министар.

Он је оценио као алармантан податак да Србија губи дневно 97 људи.
Према последњим подацима на теритоприји Републике Србије постоји

631 хиљада домаћинстава – власника уситњених парцела, на којима ради око
1,4 милиона људи.                                    Извор: Недељник ’’Тимочке’’,www.timocke.rs

Пројектни тим недељника „Тимочке”

Пројекат Наша младост- тудја радост (Борски округ)суфинан-

сиран је из будзета Републике Србије – Министарства културе и инфор-

мисања – Ставови изнети у подрзаном медијском пројекту нузно не

изразавају ставове органа који је доделио средства.

КРКОБАБИЋ:СРБИЈА ГУБИ ДНЕВНО 97 ЉУДИ
Борски округ: ''Наша младост-туђа радост''(5)

МАЈДАНПЕК -  На 20
дана пред почетак нове школске
године, сасвим је извесно да ће
све образовне установе на под-
ручју општине Мајданпек спре-
мно дочекати ђаке. Најбоље ус-
лове имаће средњошколци који
се после четири године “подста-
нарског” стажа у мајданпечким
основним школама враћају у
своју сређену и савремено опр-
емљену зграду, али радило се и
у основним школама. 

Због хаварије на систему
за грејање у сопственој згради,
од фебруара 2012.године, ма-
јданпечки средњошколци  наст-
аву су похађали у градским ос-
новним школама. Захваљујући
програму “Обнова” и обезбеђе-
ним средствима за инвестици-
оно одржавање путем конкурса
Канцеларије за управљања јав-
ним улагањима Владе Репуб-
лике Србије, створени су услови

за повратак средњошколаца у
зграду средњошколског центра.
Износ од 119 милиона динара
одобрен је и утрошен за ком-
плетну рехабилитацију система
за грејање, за замену крова, на-
бавку и инсталацију опреме за
дојаву пожара, кабловски систем
и видеонадзор, замену санитар-
них уређаја, фасаду и молерске
радове, те замену плочица и по-
дова. Зграда средњошколског
центра простире се на више од
четири хиљаде квадратних ме-
тара има 17 кабинета и фискул-
турну салу.

У Основној школи
“12.септембар”обављена је са-
нација фискултурне сале  која је
последњих година неадекватан
и небезбедан простор за изво-
ђење наставе физичког васпи-
тања. Пројекат је подразумевао
комплетну санацију, од паркета
до крова, за саму салу и свла-

чионице, а средства за реализа-
цију обезбедила је Светска ба-
нка, с тим што се општина Ма-
јданпек побринула за четвртину
потребних пара.  Инвестиције
нису заобишле ни рудноглавску
Основну школу “Бранко Перић” у
којој ће се, захваљујући улага-
њима локалне самоуправе и
пројектима које финансира ре-
сорно министарство у оквиру
модернизација школа, настава

одвијати у бољим условима.
Јер, безмало 200 хиљада евра
уложено је у изградњу котлар-
нице и клима комора, а средства
од 3,2 милиона динара општина
Мајданпек обезбедила је за ре-
конструкцију крова старе школе
као и једног дела нове школе
која би требало да буде за-
вршена до почетка школске го-
дине.

И.Ћ.

шКОЛЕ ЋЕ СПРЕМНО ДОЧЕКАТИ  ЂАКЕ
Током летњег распуста обављени неопходни радови на школским зградама 

ДРУшТВО
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Уједињене нације су давно препознале значај маште, идеала и енергије
младих људи као неопходног елемента за континуирани развој  друштва у којима
живе. Често ћемо чути да су млади будућност, али млади живе и у садашњем
тренутку, те треба да буду питани и у садашњости.

Генерална скупштина УН усвојила је 1999. године Резолуцију 54/120,
којом се прихвата препорука Светске Конференције министара задужених за ом-
ладину и прогласила 12. август Међународним даном младих.

Дан младих је замишљен као дан када је пажња усмерена на проблеме
младих широм света и када се указује на промене које млади чине у животу своје
заједнице, а у Србији се обележава од 2007. године, када је основано Мини-
старство омладине и спорта.

У периоду од 7. до 12. августа 2017. године низом активности широм
планете обележава се Међународни дан младих у циљу скретања пажње на про-
блеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената. Широм света,
у част овог дана, у сарадњи са државним органима, одржавају се културне мани-
фестације, радионице, концерти и трибине са темом коју сваке године изабере
оснивач манифестације – Уједињене нације. Тема овогодишњег Дана младих је
Youth Building Peace – Млади граде мир. 

Општи циљ ове манифестације је скретање пажње на допринос младих
људи у превенцији сукоба, инклузији, социјалној правди и изградњи мира и си-
гурности. Кроз целодневни програм културног, едукативног и друштвеног карак-
тера ствара се основ за бољу комуникацију и дефинисање проблема младих,
који доприноси стварању свести о значају младих као кључним актерима у пре-
венцији сукоба и одржавању мира.

Укључивање младих људи у агенду мира и сигурности кључно је за из-
градњу и одржавање мира. Процес социјалне инклузије за младе, укључујући
учешће у доношењу одлука, као и приступ квалитетном образовању, здравственој
заштити и основним услугама, промовише своју улогу као активни допринос
друштву и пружа младим људима могућности да остваре своје потенцијале и по-
стигну своје циљеве. Када су млади искључени из политичких, економских и со-
цијалних сфера и процеса, то може бити фактор ризика за насиље и насилне
облике сукоба. Стога је идентификовање и решавање социјалне искључености
младих предуслов за одржавање мира.

На државном нивоу, током целе недеље, од 7. до 12. августа 2017. го-
дине, у Београду, у просторијама „Инкубатор Гнездо“ одржаће се низ радионица
за младе – Премости препреке, Одлив мозгова младих: проблеми и решења,
Млади за културу и Дијалог кафе.

У Зајечару, Тимочки Омладински Центар у сарадњи са Омладином
ЈАZАS-а Крагујевац, у сусрет Међународном дану младих, организује округли сто
о активизму и волонтеризму младих. Ова активност биће реализована у четвртак
10. августа 2017. године, у   просторијама Градске управе Зајечар. Завод за јавно
здравље „Тимок“ подржава и учествује у свим активностима Тимочког Омладин-

ског Центра које се тичу заштите и унапређења менталног, али и целокупног
здравља младих.

Округли сто се организује у оквиру пројекта “Волонтеризам: права и од-
говорности” који спроводи Омладина ЈАZАS-а Крагујевац у партнерству са Ти-
мочким омладинским центром, Омладином ЈАZАS-а Нови Сад, Омладином
JАZАS-а Пожаревац, Кровном организацијом младих Србије и Националном асо-
цијацијом практичара/ки омладинског рада, а финансира Министраство омадине
и спорта Републике Србије. 

На округлом столу представници присутних институција и организације
младих и за младе из Тимочке крајине, представиће активности које се током
целе године нуде младима и током којих они могу да партиципирају у локалној
заједници и волонтирањем учине нешто добро, за себе, своје вршњаке, али и
целу заједницу.                                                                           ЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Центар за промоцију здравља
Ана Точевић

Mарина Војновић

„МЛАДИ ГРАДЕ МИР“
Међународни дан младих

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br.
115/2005 od 27.12.2005. godine) Eurobank a.d., Beograd, Vuka Karadžića 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI
1. Dvosoban stan na prvom spratu stambene zgrade za kolektivno

stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Ive Lole Ribara 19, broj posebnog dela 4, površine
75 m2, izgrađen na katastarskoj parceli br. 77/4, upisano u list nepokretnosti br.
9677 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za
katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-13-41/2016 od 14.06.2016. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 15.800,00 u dinarskoj pro-
tivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 14.09.2017. godine u 13,00h.
2. Troiposoban stan, broj posebnog dela 5, na prvom spratu stam-

beno poslovne zgrade u Boru, površine 87m2, u ul. 9. Brigade, zgrada br. 1,
broj ulaza 27, na kat. parceli br. 3358 KO Bor I, upisan u list nepokretnosti 8208
KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar
nepokretnosti Bor br. 952-02-13-15/2017 od 14.02.2017. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 28.200,00 u dinarskoj pro-
tivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Licitacioni korak iznosi EUR 1.400 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 14.09.2017. godine u 13,30h.
*     *     *

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita
u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., Beograd, najkasnije do
11.09.2017. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave
Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkas-
nije do 12.09.2017. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja
i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.
Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., Beograd,
ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Vuk Karadžić.  Učesnicima koji
na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, de-
pozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje
na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa
održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući dru-
gog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prih-
vate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela. 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu
Eurobank a.d., Beograd, Vuka Karadžića 10, na telefon 011/206-58-03,  011/302-
70-56, 011/302-75-59, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61 ili na e-mail
adresu: prodaja@eurobank.rs

КЊАЖЕВАЦ - Од 1839. године, на Светог Илију у Књажевцу се одр-
жава вашар. Траје три дана и највећи је од пет, колико их се сваке године овде
организује. Дух старих вашара од пре стотинак година чувају лицидерска срца
и мекице. 

У прошлости, вашар је био место за трговину стоком, пољопривред-
ним и занатским производима. Права атракција биле су менажерије, зид смрти,
циркуси. Традиција је, с годинама свеколиког напретка ишчезла, па је право из-
ненађење када на вашару, уз техничку робу, фармерице, или козметику, наи-
ђете, као некада и на лицидерска срца.

''Лицидерска срца праве се од посебног теста, а затим пеку. Најчешће
их купују старији, више него омладина'', каже Дајана Глигоријевић, која се про-
изводњом овог сувенира бави у Нишу.

Ново доба променило је вашар, али се и након 178 година ова народна
светковина не може замислити без мекица, или мекика. Пржене у дубоком уљу,
са шећером или сољу, оне нигде нису укусне као на вашару.

''Правим мекице 45 година, људи их воле, нарочито на вашару, мада
ове године продаја није као раније,'' испричала нам је Росанда Стојаноска. 

Први вашар је, како пише у завичајној енциклопедији ''Књажевац од А
до Ш'', одржан на Преображење 1837. године. Од 1839. одржава се на Светог
Илију, али је то само један од пет, колико их се сваке године организује у Кња-
жевцу.                                                                                                                    Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креативност

и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране оп-

штине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изража-

вају ставове органа који је доделио средства.”

МЕКИЦЕ И ЛИЦИДЕРСКА СРЦА
Одржан вашар у Књажевцу

Фото: АДРА-Словенија
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БРЕСТОВАЧКА БАЊА - Честитам празник рударима њиховим поздравом
“Срећно!” и у своје и име Владе захваљујем тим сјајним људима који раде, по мом миш-
љењу најтежи посао на свету, и часно прехрањују своје породице. Желим да имају
посла, да се посао који обављају у будућности модернизује, да га раде безбедно и да
се живи и здрави враћају својим породицама – поручио је министар рударства и енер-
гетике у Влади Србије Александар Антић на прослави Дана рудара и дана РТБ-а у Бре-
стовачкој Бањи. Притом је додао:

-Данас је и Дан РТБ-а Бор, па свим запосленима преносим честитке Владе,
али и председника Републике Александра Вучића, са поруком: Србија гледа у РТБ и
верује да је РТБ Бор од изузетног, од стратешког значаја не само за источну, већ за
Србију у целини. Управо овде у Бору и околини Србија треба убрзано да се развија,
треба да добије нову ињекцију у раст и развој БДП-а. РТБ са својим капацитетима, по-
тенцијалима и сјајним људима који овде раде, треба да буду локомотива тог развоја.
Дубоко верујем да ће РТБ и данас, и сутра, и у будућности, бити један од најснажнијих
замајаца наше привреде и економије, да ће упослити људе у Бору и региону, а да ће
та синергија свих запослених, менаџмента, и нас из Владе, дати резултате. Они су већ
сада охрабрујући, а у будућности ће, без сумње, бити још бољи. 

Заједнички напори отворили перспективу
Оцењујући да су резултати РТБ-а значајни, Антић је нагласио да је

РТБпрошле године имао највећу производњу катодног бакра од деведесетих година
до данас, а у 2017. резултатису још бољи.У првих седам месеци 40.000 тона, уз оно
најзначајније, а то је да је повећано учешће бакра из домаћих сировина за 23 одсто и
да то изузетно утиче напословнерезултате “Бора”. - Морам да поменем, неки ће рећи
да хвалим господина Спасковског, менаџмент и Управни одбор, али мислим да морамо
да говоримоо бројевима. РТБ је за првих седаммесециостварио ЕБИТУ (позитивну раз-
лику између прихода и расхода у првом подбилансу. прим.аут.) од 35 милиона долара,
што је сјајан резултат узимајући у обзир да смо годинама радили у минусу и да, када-
узмемо у обзирда се све текуће и обавезе према УППР-уизмирују, овакав резултат пред-
ставља велико охрабрење. То је резултат вашег посвећеног рада и љубави према
компанији укоју сте уложили много времена и енергије, то је резултат свега што смо
заједно радили. Морам да поменем више од 250 милиона инвестиција у Топионицу и
Фабрику сумпорне киселине, око 50 милиона долара у модернизацију кривељске и
мајданпечке флотације, као и нову опрему за Мајданпек. Све су то коцкице у мозаику
који нас је довео до резулата. Тако данас имамо чисто небо над Бором, добре резултате
и озбиљну перспективу.

Интересовањеса свих меридијана
-Пред нама је “велико финале” у коме морамо да обезбедимо нову рударску

производњу – нагласио је Антић. – Потребно је сада уложити у отварање нових рудника,
у нову опрему, у повећање рударске производње. Има много јаких компанија са свих
меридијана (и кинеских, и канадских, и руских) које су расположене да нам буду парт-
нери у том процесу. На основу свега што смо урадили сада можемо пажљиво да бирамо
партнера са којим ћемо ући у овај процес и наставити модернизацију читавог региона,
узимајући у обзир да тражимо партнера који ће разумети да РТБ Бор мора да буде раз-
војна компонента Србије, да у читав процес мора да уђе тако да се повећа производња,
да се инвестира новац, да се отварају нова радна места, а ја верујем да ће Влада
Србије са менаџментом РТБ-а знати да изабере и да препозна управо такве партнере
са којима ћемо наставити да развијамо читав овај крај и Србију у целини. Желим Вам
да унапредимо заједничку кућу и да оно што ради ова генерација буде за понос свима
нама, да нашој деци и генерацијама које долазе оставимо РТБ као снажну, моћну ло-
комотиву развоја читаве источне и Србије у целини.  

У знаку нове металургије
И речи министра рударства енергетике, а и осталих јасно су говориле да је

овогодишњи Дан рудара спонтано посвећен новојметалургији. Она је Боранима донела
чисто небо, а РТБ-у производњу од 77.000 тона анодног бакра прошле године. Толико
није забележено од 1999. а резултат је уходаних пирометалуршких постројења и њи-
ховог рада по дизајнираним параметрима. Септембра прошле године они су дотерани
на 95 процената онога што је дизајном предвиђено, а марта ове на пројектоване вред-
ности. Од тада је искоришћење бакра 98,5 процената а сумпор-диоксида 98 одсто. Ре-
зултати су видљиви и по томе што је РТБ за седам месеци 2017. само из сопствених
сировина произвео 23 одсто више катода, а рударска производња је била боља за 13
процената.

Прослава рударског празника (слави га 200 активних рудника у Србији) и Дана
компаније (слави се од 1998). почела је традиционалном будилицом. Око поднева је усле-
дила посета званица новој Топионици, Фабрици сумпорне киселине и Златари, а потом
додела награде “Инжењер Шистек” шесторици радника од којих су четворица металурзи
“захваљујући којима нова Топионица данас ради пуним капацитетом и прецизно као сат”.
Уз министра Антића, били су ту и председник Управног одбора РТБ-а Немања Стевано-
вић, државни секретар у Министарству за рад и запошљавање Негован Станковић, г-дин
Никола Шаиновић, представници друштвено-политичког живота Тимочке крајине, по-
словни партнери, пријатељи компаније. Овим поводом и у Мајданпеку је организовано
неколико догађаја и приредби, а вече у Бору је завршено добро посећеним концертом
групе “Ван Гог” у амфитеатру Дома културе и раскошним ватрометом. 

У Бору очувано највише радних места
Пре него што је уручио прву Повељу, Златну значку и новчану награду (65.000

дин.) дипл. инж. металургије Славиши Стефановићу, Спасковски је изразио задовољ-
ство што поред себе види пријатеље рударства и Басена, али и жаљење што је изо-
стала посета председника Републике Александра Вучића. - Између два празника
победили смо себе, производним резултатима победили струку, уходали нову Топио-

ницу и Фабрику сумпорне киселине и после 114 година живота и рада у Бору и РТБ-у
наша деца могу осетити чист ваздух као и сва друга у Србији – казао је Спасковски. –
Но, не можемо стати на томе. Нас очекују велики и тешки задаци на развоју рударства.
Има руде, и то више од онога што многи мисле (1,350 милијарди тона!), има пројеката,
али ни РТБ ни држава немају капитала, а није ни пракса да држава отвара руднике.
Значи, нама је неопходна промена власничке структуре, неопходан је партнер. Управо
смо у времену да се и проналази партнер, а лакше ћемо га наћи само зато што је кре-
нула Топионица, топљење ће бити јефтиније, ако не за више, оно за транспортне трош-
кове; кренула је нова Фабрика сумпорне киселине, екологија је задовољена - имамо
стандарде које има Европа, па и мало јаче. Одржали смо и стандард радних људи, за-
хваљујући,пре свега, Влади и држави Србији која је помогла, не само да се заврши То-
пионица, већ и да РТБ опстане. И, кад неко пита колико је нових радних места отворено
у Бору, одговор је: У Бору је највише радних места, не отворено, већ сачувано, а готово
се може рећи и отворено, јер могло је свих 5.000 да нестане, да их нема. Ипак, данас
5.000 породица живи од овога што РТБ ради и производи, а ту је још 20-ак хиљада по-
родица које су повезане и раде са РТБ-ом и за РТБ.

Награду Горану Репеџићу, руд. техн. из РБМ-а  уручио је председник УО РТБ-
а Немања Стевановић, а маш. техн. са кривељског копа Милутину Шћопићу директор
Рудника бакра Бор Небојша Виденовић. Металуршком техничару из Топионице Горану
Јововићу признање је предао Владимир Јаношевић, директор Топионице и рафинације,
а јединој дами међу добитницима Сашки Тасић, дипломираној инжењерки металургије
на месту управнице Топионице, лично министар рударства и енергетике Александар
Антић. Драгану Николићу биће уручена кад се врати са годишњег одмора. 

Од црне рупе до еколошке звезде
Пре свечаности у Б. Бањи гости су имали прилику да посете командну собу нове То-
пионице, Фабрику сумпорне киселине и ретку прилику да присуствују ливењу злата, а
потом додирну и подигну златну борску полугу вредну скоро пола милиона долара.
Након разгледања нових линија генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски је казао
бројним новинарима: - Између два Дана рудара отклонили смо последице пожара и
потпуно овладали новом технологијом. Данас су задовољени сви технички, технолошки
и економски параметри. Искоришћење бакра је 98,5 а сумпора 98 процената. После
114 година небо над Бором је чисто, што се може видети по дрвећу и травњацима, а
добили смо и еколошку звезду као најнезагађенији град, чистији од многих градова у
Србији. Производња је за 13 одсто већа него у истом периоду прошле године. Из соп-
ствених сировина смо дали 23 одсто више бакра него у истом периоду прошле године,
а УППР-ом се ослободили историјског дуга од скоро милијарде евра. Све то не бисмо
могли без помоћи Владе и садашњег председника, г-дина Александра Вучића. Сви
заједно – Влада, Управни одбор и ми из РТБ-а, добили смо велику битку са једном од
најмодернијих технологија. У рударству се тешко завршавају послови, а у РТБ-у тек
предстоје, имајући у виду да нам је потребан концентрат из сопствених сировина. Пред-
стоји нам и промена власничке структуре, изналажење капитала да би се отворили
рудници и претапао концентрат са већом коришћу. Држава Србија има интерес да РТБ
већим приходима  повећава БДП. Велике рудне резерве и нова топионица то нуде. 

Председник УО РТБ-а Немања Стевановић је казао новинарима да могу ви-
дети коначан резултат великог рада запослених у РТБ-у и напора Владе која је из-
двојила велика материјална средства, пре свега, захваљујући ангажовању садашњег
председника Републике, тадашњег председника Владе, Александра Вучића за заврше-
так ових капиталних објеката. Поводом једне недавне изјаве о еколошком стању у Бору
по којој “питање екологије овде тек треба да се решава”,  Стевановић је подсетио: - Бор
је 2006. од једне референтне европске организације добио неславну титулу еколошки
најзагађенијег града Европе – црне еколошке рупе Европе. Захваљујући новој Фабрици
сумпорне киселине, по мерењима референтне агенције Републике Србије која мери
квалитет ваздуха, сада је он у Бору далеко бољи него у већини градова ове земље,
укључујући и центар Београда где живим. Проценат респираторних обољења код мла-
дих људи пре завршетка нове Фабрике сумпорне киселине у Бору био је јако висок,
сада је то непостојећа категорија! Зато бих се захвалио свима запосленима, генералном
директору и Влади Србије што смо овај мегапројекат привели крају и што је производња
од почетка године порасла 13 одсто.                                                                                Љ.А.

ЗАПОСЛЕНИ И ВЛАДА САЧУВАЛИ И ОЈАЧАЛИ
“ЛОКОМОТИВУ РАЗВОЈА СРБИЈЕ”

Нова металургија и чисто небо обележили овогодишњи Дан рудара и Дан РТБ-а

Честитајући празник рударима Бора и Мајданпека министар Александар Антић поручио да је “улагањима у нову Топионицу

и Фабрику сумпорне киселине, кривељску и мајданепечку флотацију, као и у рударску опрему, компанија потпуо стабилизована.

Сада се прелази на модернизацију рударске производње, отварање нових рудника, избор партнера и наредних месеци ћемо бити

за нијансу ближи решењу, одлуци у ком правцу ћемо развијати РТБ”. – Б. Спасковски:Између два празника победили смо себе и

струку производним резултатима и уходавањем нове топионице, а сада нас чекају велики и тешки задаци на развоју рударства 


