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Почело копање бунара у Корбову
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Одржана седница Скупштине општине Сокобања

УСВОЈЕНИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
СОКОБАЊА - У Сокобањи
је, у четвртак, 03. марта одржана
37. седница Скупштине општине
Сокобања. Пре почетка седнице
одржан је минут ћутања за трагично
настрадале Ивану и Наталију Мајсторовић. На самом почетку седнице, одборник Српске напредне
странке, Драган Николић обратио
се Скупштини поводом свог захтева
са предходне седнице, да ФК “Требић” своје мечеве као домаћин одиграва на теренима на “Подини”.
Председник општине Сокобања Димитрије Лукић нагласио је да не постоји правни основ за доношење
овакве одлуке али је и предложено
другачије решење.
На дневном реду 37. седнице нашло се 26 тачака дневног
реда. Поред првог ребаланса буџета општине Сокобања који је усвојен већином гласова, одборници
су једногласно донели одлуку о поверавању јавном предузећу “Дирекција за урбанизам и изградњу
Сокобања” прибављања експлоата-

ционог права и права на коришћење ресурса подземних вода.
- Доношење овакве одлуке
је веома битно за функционисање
једног туристичког места каква је
Сокобања – казао је председник оп-

штине Димитрије Лукић.
Разрешен је дужности директор Дома здравља Сокобања и
именован је вршилац дужности директора на период од шест месеци.
Петнаест тачака дневног реда од-

носило се на доношење правилника и расписивање конкурса за
унапређење пољопривредне производње. Одборничка група СНС,
која представља опозицију у сокобањској скупштини, је подржала
програм развоја пољопривреде
тако да су и ове тачке усвојене једногласно.
Усвојен је план рада и измена и допуна финансијског плана
Дома здравља Сокобања, дата је
сагласност на ребаланс програма
пословања ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања” за
2016. годину, донета је одлука о давању у закуп непокретности у јавној
својини општине Сокобања на комплексу отворених базена “Подина”,
а такође без дискусије одборници
су донели решење о давању сагласности Основној школи “Митрополит Михаило” Сокобања за
давање у закуп фискултурне сале ,
сале у згради “Старе школе” и просторија у издвојеним одељењима у
селима.
М.Б.

Одржана седница Општинског већа

Транспарентност општине солидна

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПРЕКО
20 МИЛИОНА ДИНАРА

У ЗЛАТНОЈ
СРЕДИНИ

КЊАЖЕВАЦ – На 129. седници Општинског већа у Књажевцу једногласно је усвојен Програм подршке за спровођење пољопривредне и политике
руралног развоја за 2016. годину. На дневном реду били су, поред осталог, Акциони план за остваривање родне равноправности, те програм Фондације за повећање наталитета.
Општина Књажевац ће и у овој години значајним средствима помоћи
развој пољопривредне производње, чуло се на седници Општинског већа у Књажевцу.
- Пољопривреднике очекују слични програми као и претходних година.
Највећа цифра опредељена је за подршку воћарству – седам милиона динара.
За млечно говедарство издваја се два милиона, за овчарство и козарство четири
милиона динара. Чак 5.300.000 динара издвајамо као партиципацију за набавку
опреме, три милиона за пчеларство. Укупно је то нешто преко 21 милион динара.
Али, то није све. Радићемо посебне програма са Дивац фондацијом, који ће, највероватније, бити усмерени искључиво на пчеларство. Са швајцарским СДЦ-ом,
програм вредан 15 милиона динара, реализоваћемо кроз подршку воћарству и
са онима који желе да се баве лековитим биљем. На овај програм сагласност
мора да да ресорно министарство и надам се да ће они бити агилни, а одмах по
добијању сагласности, расписаћемо конкурсе - каже председник општине Милан
Ђокић.
На седници Општинског већа Скупштини на усвајање упућен је Акциони
план за остваривање родне равноправности, а разматран је и усвојен и програм
рада буџетског фонда за повећање наталитета. Након што се нашао пред већницима, Нацрт одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене иде на
јавну расправу.
Љ.П.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

МАЈДАНПЕК - Транспарентност у раду општине Мајданпек је добра, али не и таква да не
би могла да буде знатно боља.
Индикатори транспарентности у
раду мерени бројем, врстом и начином објаве одлука и других докумената органа локалне самоуправе, јавних предузећа и установа, сврставају ову општину у
средишњи део скале за све општине Србије, на 75. место, са
индексом транспарентности 40.
На основу индикатора
транспарентности, рад Скупштине општине Мајданпек је на просечном нивоу, јавне набавке
нешто боље од просека док је
однос локалне самоуправе и грађана на доњем делу скале са 3
од 15 бодова.
- Општина Мајданпек је
негде у средини, односно на
75.месту по листи коју је објавила
Транспарентност Србија са индексом транспарентности 40.
Оно што је задовољавајуће за општину Мајданпек је пре свега,
транспарентност јавних набавки
које су место где највише долази
до корупције, а транспарентност
је оно што у том смислу делује
као спречавајући механизам каже Дејан Шкорић, помоћник
председника Општине Мајданпек
и наглашава да забрињава транспарентност код установа и јавних

предузећа. - Већина установа нема свој сајт, док су јавна предузећа почела да отварају своје
интернет презентације, пре свега,
због ступања на снагу новог Закона о јавним предузећима који
предвиђа ту обавезу. У наредном
периоду радићемо на подизању
транспарентности како рада у локалној самоуправи, тако и буџетских корисника, јавних установа и
јавних предузећа.
Објављени резултати су
јасан путоказ на чему више треба
радити, каже Шкорић, и наговештава да ће се више радити на Информатору који ће дефинитивно
бити у могућности да поуди
највише података који занимају
грађане.
Када је реч о читавој
Србији, најкраћи закључак у овом
сагледавању транспарентности је
да се, у највећем броју случајева,
одредбе прописа поштују у оној
мери у којој постоје санкције за
кршење обавеза. Обавезе које не
повлаче санкције, или су механизми санкционисања неделотворни, често се крше. Оно што
охрабрује је да је у великом броју
јединица локалне самоуправе,
присутна спремност да се прихвати део произилазећих препорука, а одређени су на том плану
понешто већ урадили.
С.В.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Национална служба за запошљавање објавила јавне конкурсе

ЈАВНИМ ПОЗИВИМА И КОНКУРСИМА ДО ПОСЛА
БОР - Национална служба
за запошљавање је и ове године
расписала конкурсе и јавне позиве
за запошљавање и тренутно је актуелно једанаест оваквих позива.
– Најзанимљивије , ове године, је то да су побољшани услови
за оне који буду ангажовани посредством јавних радова. Наиме, њихова примања износиће 18 хиљада
динара месечно, уз плаћене порезе
и доприносе, а период ангажовања
је повећан са три на четири месеца.
Побољшани су и услови за запошљавање особа са инвалидитетом,
наиме рефундација трошкова од
стране државе је ове године повећана као и услови за запошљавање ових лица под посебним
условима ако се по први пут запошљавају. Ту је и стручна пракса за
стицање посебних знања и вештина
лица са евиденције незапослених,
као стручна пракса за полагање

Соња Станковић

стручног испита. Посебан позив је
усмерен за запошљавање Рома,
као и субвенционисање зараде ко-

рисницима социјалне помоћи. Ово
је нова мера државе и о њој морам
да кажем да приватни предузетници

који приме у радни однос такво
лице, уз потврду Центра за социјални рад, а ради се само о приватним предузетницима имају право
на рефундацију од 15 хиљада динара месечно –каже Соња Станковић, директор борске филијале
Националне службе за запошљавање.
Конкурсом је одредјено и
да ће лица која спадају у категорију
теже запошљивих, а то су младји од
30 и старији од 50 година имати одредјене бенефиције. То значи, ако
послодавац , искључиво из приватног сектора, запосли такво лице добиће субвенцију у износу од 150
хиљада динара са обавезом да
такво лице има посао годину дана.
Ова сума односи се на општине Бор
и Мајданпек, а за општине Неготин
и Кладово тај износ је 200 хиљада
динара.
З.М.

Добијена употребна дозвола

Реконструкција јавне расвете

РЕКОНСТРУИСАНА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

РЕШЕЊЕ КРОЗ ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Пијацу обишао председник општине Неготин

НЕГОТИН – После више од две и по године чекања Неготинци су
коначно добили реконструисану и модерну зелену пијацу са 270 тезги и
млечном пијацом на којој ће се продавати месо, сир, млечни и производи
од јаја и теста. Нова пијаца опремљена је тезгама са затвореним боксовима
у којима ће закупци моћи да складиште своју робу, док је посебнан објекат
млечне пијаце опремљена са 40 расхладних витрина. Уз простор за пољопривредне производе, сезонско цвеће и расад, надлежни су одвојили и 10
места за малу занатску пијацу. Уз то Зелена пијаца у Неготину добила је и
нови санитарни чвор, наткривену металну констукцију са лексаном која ће
закупце тезги штитити од кише и снега, као и подну облогу. Уз две нове капије, прилазне путеве, Зелена пијаца је добила и нову расвету и видео надзор. Радно време у зимском периоду је до 17, а у летњем до 20 сати. Након
тога се капије закључавају.
Још увек, међутим, није познато колика је коштала реконструкција
овог објекта који је у потпуности променио ранији изглед. По том питању
ће, верујемо, надлежни тек да се огласе. Извесно је, пак, да је било предвиђено, јула 2013. када је реконструкција пијаце почела, да би радови требало да коштају 114 милиона динара, плус порез на додату вредност.
Реконструисану пијацу је обишао и Јован Миловановић, председник општине Неготин у пратњи сарадника, Драгана Мијуцића, директора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и Слободана Видановића, техничког директора овдашњег комуналног предузећа „Бадњево“.
- Пројекат реконструкције зелене пијаце се одужио, али смо дошли
до краја и Зелена пијаца је добила употребну дозволу. Осим грађевинских
проблема који су се јављали било је проблема и око размештаја тезги, цене
закупа тезги, као и Правилника о пијацама. Данашњим обиласком са свима
који су учествовали у изградњи пијаце, добили смо позитивне оцене на све
што је до сада овде урађено. Оно што је битно да су грађани општине Неготин добили један леп и уређени простор који треба да профункционише
по одређеним правилима јер је у интересу свих нас да зелена пијаца буде
чиста и уредна- рекао је, том приликом, Јован Миловановић, председник
Општине Неготин.
С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК - Читав низ година издатак за јавну расвету, потрошњу
електричне енергије и одржавање, за општину Мајданпек један је од већих буџетских издатака, па не чуде покушаји да се он сведе у реалне оквире. У последњих
12-18 месеци решење се тражи у правцу реконструкције комплетне јавне расвете
и замене постојеће ЛЕД расветом.
-У питању је прелазак на ЛЕД светиљке које могу да остваре значајне
уштеде у потрошњи електричне енергије, а истовремено, са њима би могао да се
уради мониторинг јавне расвете, систем контроле који би био флексибилан и омогућио одређивање режима рада осветљења у зависности од процена и потреба
саме средине - каже Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек и и додаје да
је на основу испољеног интересовања закључено да је најбољи правац за реализацију тог пројекта да се уђе у јавно приватно партнерство са потенцијалним
приватним инвеститором по такозваном есконт моделу који омогућава повраћај
инвестиције на основу остварених уштеда у трошковима, електричне енергије и
одржавања.
По важећим законским решењима за јавно приватно партнерство, јавни
сектор, односно Општина је у обавези да ангажује саветника, али то је и потребно
будући да у Србији представља новину. Од саветника је сада стигао предлог
пројекта Јавно приватног партнерства чији је циљ реконструкција јавне расвете.
-Даљи редослед потеза подразумева да овај предлог добије сагласност на Општинском већу, да прође кроз скупштинску процедуре, да добије сагласност комисије Владе Републике Србије и тек након тога могли би да распишемо јавни
позив за јавно приватно партнерство - каже Вагнер и објашњава да би комплетна
процедура могла да се спроведе наредних месеци, а радови започну током лета
или почетком јесени.
Практично, општина би на овај начин добила нову јавну расвету. Период
за повраћај средстава у ову инвестицију вредну око 700 хиљада евра се у овом
пројекту процењује на око седам година. Јануарски рачун за електричну енергију
за јавну расвету од око милион и по динара, добар је показатељ, зашто се размишља о реконструкцији јавне расвете.
С.В.

Дејан Вагнер
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Жене РТБ-а Бор

ОНЕ РА ДЕ У РУДНИКУ
БОР - Да ли не воле музику
и воле ритам јак, као у песми Владе
Дивљана, нисмо проверавали, али
једно је сигурно: раде предано и
вредно, не приговарајући сменском
и раду у тешким условима. Јер, оне
су запослене у једином српском руднику бакра, злата и сребра – у Рударско-топионичарском басену Бор.
Од 4.968 радника РТБ-а Бор, петину
„држи“ лепши пол. Имајући у виду
чињеницу да ови подаци важе за
компанију којој је основна делатност
копање руде бакра, проценат није за
потцењивање. А, када се узме у
обзир да половина од 890 запослених жена ради директно у производњи, попут Слађане, Милене и
Дубравке, родна равноправност

којој тежимо не чини се тако далеком.
У производњи Рудника бакра Мајданпке рударски „хлеб са
седам кора“ зарађује стотину жена
које раме уз раме са својим колегама исписују нове странице вековне историје рударења у овом
крају. Не возе тешка возила, не
управљају багером и бушилицама,
али представљају део ланца у којем
нема слабих карика. На одговорним
и најостељивијим местима, предано
и вредно, раде поверене им послове не приговарајући сменском и
раду у тешким условима. Јер, „оне
раде у руднику и живот им није
лак“...
- Моја неостварена жеља је

Дубравка Станковић

Милена Кнежевић

да научим да управљам багером.
Тешка возила ме не привлаче, то
препуштам другима, али багер, то
бих баш волела – каже Слађана
Траиловић (43), једина жена диспечер у Руднику бакра Мајданпек који
послује у саставу РТБ-а Бор.
- Посао диспечера физички
није тежак, мада подразумева одговоран рад за који треба бити одморан и спреман јер захтева велику
концентрацију, стабилност и смиреност. Након толико информација
које се приме и проследе, пошто
треба испратити сваку машину,
свако возило и о раду, а посебно
евентуалним проблемима, известити све који о томе треба да буду
обавештени, понекад се осети умор
и исцрпљеност. Али, не толико да се
посао не обави како треба, са осмехом на лицу и уз лепу реч. Пошто
сам једина жена у смени, колеге се
труде да ми олакшају посао, да помогну и то је оно на чему сам им захвална. Уз колегијалност, солидарност је посебна одлика рудара коју
моје колеге показују у свакој прилици, због чега сам, наравно, поносна, али и срећна што радим са
њима.
Рад у потпуно мушком окружењу има и мане, открива нам Слађана и додаје: - Не недостају ми
мали женски разговори, али засмета
када приметим да сам несвесно
прихватила неки њихов, типично
мушки израз.
Милена
Кнежевић,
по
струци рударски техничар, већ четврту годину ради у највећем борском руднику – на кривељском
површинском копу. Руководи примарним дробљењем руде и системом транспортних трака којима се
руда, кроз тунел, одвози на депонију. Одатле иде даље на секундарно дробљење, млевење и
флотирање, па се слободно може
рећи да од Милениног погона почиње припрема руде да се из ње
изваде бакар, сребро и злато.
Код Милене је све под контролом и зато је мирна, сигурна и
ведра. Дампери натоварени са око
200 тона руде прилазе час једној,
час другој рампи и под њеним погледом, уз тресак и прашину, сручују
товар у снажне чељусти дробилице.
Милена са прстом на аларму пази

да се не омакне већа стена или залутали комад метала који би се заглавио и оштетио дробилицу. Чим
тако нешто уочи, црвеним сигналом
даје знак возачу да одмах заустави
кипање. Кад се истовари, камион
одбрунда по нови товар, а Милена у
своје блокче упише његов број и
туру. – У просеку је по 80-ак тура у
смени, а једном смо истоварили чак
102 – каже она, сада већ погледом
пратећи низ казаљки, дисплеја и
дугмади на пулту. Прати, каже, амперажу мотора и тако зна како раде
траке.
Дубравки Станковић, руководиоцу хемисјке лабораторије у Топионици у Бору у потпуности су се
поклопила очекивања која је имала

Слађана Траиловић

пре запослења и посао који сада
обавља. За некога ко је заљубљеник у хемију и сматра је једном од
најлепших наука њено радно место
и миље који је свакодневно окружује
су остварење жељеног сна („хемијске анализе су сан сваког хемичара“). Ова тридесетогодишња
Боранка у родном граду је завршила основну, у Зајечару средњу
медицинску школу, а у Београду Хемијски факултет. Запослила се
2014. године у Електролизи, где је
радила као приправник у електролитичкој рафинацији бакра. После два
месеца прешла је у Топионицу и наставила у хемијској лаобраторији у
којој је запослено њих 12, од којих
седам жена.
Г.Т.В.
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Учествовали излагачи из Књажевца, Зајечара и Бора

Обележен 8. март, Дан жена

ОСМОМАРТОВСКИ
БАЗАР УСПОМЕНА

БОРСКИ НАПРЕДЊАЦИ
ДЕЛИЛИ ЦВЕЋЕ ДАМАМА
БОР - Поводом обележавања 8. марта, Дана жена,
активисти СНС у Бору делили су руже и каранфиле
припадницама лепшег пола.
- Као и претходних година, СНС честита дамама 8.
март и на три локације у
граду: испред седишта странке у Бору, код „Текијанке“ у
МЗ „Младост“ и у насељу
Нови градски центар поде-

БОР - Поводом обележавања Међународног дана жена,
8. марта, борска Туристичка организација организовала је Осмомартовски базар успомена.
Борани су имали прилике да по
повољним ценама купе сувенире, слике и друге рукотворине.
- Туристичка организација по први пут ове године организује Осмомартовски базар
успомена који је окупио 18 излагача из Бора, Зајечара и Књажевца. Пружили смо прилику
џентлменима да на поклон да-

мама купе ручно израђене предмете, од којих поједини имају велику уметничку вредност. Циљ је
и да наше излагаче сувенира мотивишемо да наставе и даље да
се баве овим послом , унапређују своја знања, и на лицу
места увиде шта то потенцијални купци траже. Реч је о вредним рукотворинама које су дивна успомена на Бор и празник
жена – казао је Бора Станковић,
в.д. директор борске Туристичке
организације.
Д.К.

лићемо дамама цвеће и пожелети им да им данашњи
дан буде испуњен срећом,
радошћу и пажњом – казао је
Александар Орловић, члан
СНС.
Он је нагласио да су
борски напредњаци цвеће
поклонили дамама и у другим сеоским и градским месним заједницама.
Д.К.
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Уништавају се вредна уметничка дела

СКУЛПТУРЕ НА МЕТИ ЛОПОВА
БОР - Вредна уметничка
дела од најеминентнијих вајара
са Балкана, постављена на јавним површинама у граду све су
чешће на мети лопова. Претходних дана вандали су на II и III километру у граду највероватније у
покушају да их украду померили
две скулптуре и оборили дело на
платоу код Дома културе у центру
града.
- Реч је о вредним делима
која потичу из Уметничке колоније
„Бакар“ , једне од најзначајњијих
колонија тог типа на Балкану. У
претходне две до три године,
многе скулптуре са јавних површина у граду су нестале, или су
оштећене, померене из својих лежишта, оборене. С обзиром да се
ради о вредним бронзаним уметничким делима и да је у питању
уништавање културног добра,
њихова вредност је непроцењива

– каже Игор Јовановић, в.д. директор борског Музеја рударства
и металургије.
Он наглашава да су све
крађе и покушаји крађе скулптура
пријављене полицији, а о свему
је обавештена и локална самоуправа. Оне које су ранијих година нестале, нису пронађене.
- На различитим локацијама у граду постављено је око
20-ак бронзаних скулптура, које
су тешке по неколико стотина килограма. У претходних неколико
година нестало је неколико скулптура са IV километра, као и испред Робне куће у центру града
дело „Петао“ аутора Братислава
Петровића. Начињени су и покушаји крађе скулптуре у парку испред Општине „Небу под облаке“
аутора Бошка Кућанског, скулптура „Мачке“ на II километру и из
парка на III километру скуптура

Томе Тодоровића, а оштећена је
и скулптура Корњача на IV километру. Оборена је и „Птица“ на
платоу код Дома културе, иако је
тај простор покривен камерама,
што говори о томе да се, они који
се одлучују на корак да украду
или уништавају скулптуре, не
либе да то чине ни на најосветљенијим местима у граду – додаје наш саговорник.
Уметничка колонија „Бакар“ која је основана 1985. године, окупља најпознатије академске вајаре. У сазиву колоније
која носи међународни карактер,
од оснивања стварало је више од
стотину еминентних уметника, из
Србије, бивших југословенских
држава, Бугарске, Румуније, Француске и других земаља. Уметници раде скулптуре ливене у

бронзи, које остају у фундосу
борског Музеја рударства и металургије, што је највећа збирка
скулптуре у бронзи на овим просторима.
- Вероватно је финансијски комерцијални моменат у
ово доба пресудио да се људи
одлучују и на такав начин да
краду скулптуре , јер сви знамо
да је цена бронзе на тржишту висока. Још увек се договарамо и
тражимо најбоље решење за ова
уметничка дела. Можда ћемо још
један део скулптура вратити у музејски депо, а део и на плато код
Дома културе, за шта лично
нисам, јер су оне културно добро
и украс града, али ћемо морати
да их некако заштитимо – истиче
Јовановић.
Д.К.

Почело копање бунара у Корбову

МЕШТАНИ ДОЊЕГ КЉУЧА ДОБИЈАЈУ ВОДУ
КЛАДОВО - У Корбову
на обали Дунава представници
Института за водопривреду "
Јарослав Черни " копају бунар
дубине 17 и ширине 8,2 метра,
капацитета 13 литара воде у
секунди. Када радови буду завршени поново ће бити нормализовано водоснабдевање мештана у насељима Корбово и
Ртково у којима квалитет воде
за пиће није задовољавајући
због повећаног садржаја концентрације нитрата. Установљено је да на загађеност земљишта утичу геолошки услови.
Око 2000 мештана у два
суседна села водом за пиће
девет месеци се снабдевају из
наменских резервоара појединачне запремине око 1000 литара.У новонасталој ситуацији
идејни пројекат бушења новог
бунара дубине 15 метара је
најрационалније и најефикасније решење и за 1500 станов-

ника Мале и Велике Врбице
који воду за пиће из водовода
не користе безмало годину
дана.Тај проблем биће решен у
наредна четири месеца јер је то
оквир за завршетак радова.
- Наредни корак биће
истражни радови који садрже

тестирање бушотина и микоробиолошке анализе подземних
вода . Оба бунара су близу Дунава, јер су анализе потврдиле
да у дунавској води није регистрована појава нитрата. Све указује да смо стигли до решења
проблема - казао је Милан Ра-

довановић директор Завода .
Локална самоуправа дуго је трагала за адекватним решењем проблема који је загорчавао живот мештанима четири
насеља у Доњем Кључу. Понуђено је неколико идејних пројеката, а копање нових бунара
је најбрже и најквалитетније решење.
- Наши суграђани схватили су сложеност проблема и
били су веома стрпљиви чекајући дугорочно решење. Стручњаци из Института за водопривреду урадили су све потребне експертизе и пронашли
модел за елиминацију проблема. То подразумева да би до
лета могло да се нормализује
водоснабдевање у четири насеља у којима мештани и
даље воду пију из наменских
резервоара- истакао је др Драган Будујкић, председник општине Кладово.
М.Р.
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Од јуна локална самоуправа суфинансира 35 од 60 клубова и организација

ЗА СПОРТ ИЗДВОЈЕНО 38 МИЛИОНА ДИНАРА
БОР - Општина Бор према
програму развоја спорта, суфинансираће од јуна 30 до 35 спортских
клубова и организација од 60 колико их има у граду бакра. Марко
Николовски, члан Већа задужен за
спорт наглашава да је циљ да се
клубови уједине и да се обезбеде
бољи услови за младе који се баве
спортом.
- Суфинансираће се: школски спорт, Асоцијација спорт за све,
спорт особа са инвалидитетом, савези, манифестације од интереса
за општину и такмичарски спорт по
један клуб у грани спорта и колективни спорт један мушки и један
женски клуб. Сви су упознати са
овом идејом, и углавном је било
примедби од појединих новооснованих клубова који немају велики
број деце и запаженије резултате,
зато је и циљ да се клубови спајају
јер ће тако квалитетније радити, а
са друге стране смањиће се многи
административни трошкови – каже
Николовски.
За 2016 годину за спорт је
из општинског буџета издвојено 38
милиона динара. По речима Николовског у овом конкурсном пероду
клубови ће се суфинансирати са
16,5 милиона динара по редовном

конкурсу а 1,5 милиона биће опредељено по ванредном конкурсу,
где ће се дати подршка квалитетном и врхунском спорту , свима
који остварују запажене резултате
на међународним такмичењима.
- На изради Програма развоја спорта за период 2015-2018 године за општину Бор радило је
више од 11 особа, чланова коалиционог тима а укупно је било
укључено више од 70 еминентних
стручњака из области спорта с обзиром да је овај документ прошао
и јавну расправу. Координациони
тим чинили су професори физичког
вапситања, људи из савеза спортова, из општинске управе, директор ЈУ Спортски центар и други.
Приоритети су: школски и спорт
жена, спорт особа са инвалидитетом и спорт за све што је и по националној стратегији предвиђено и
у овом конкурсном периоду смо покренули иницијативу да наградимо
и врхунски квалитетан спорт а радићемо и у области развоја спорта
и туризма. Када је реч о борском
спорту уочени су проблеми везани
за спортску инфраструктуру јер је
неопходно уредјење одређених
спортских објеката и игралишта и
набавка реквизита. Требало би да

Стадион ФК Бор

Марко Николовски

се уреди мали стадион, спортско
игралиште на Новом селишту, да
би куглаши могли да наставе такмичење неопходна је нова подлога,
Кривељ би у што краћем року требао да добије кошеве. Треба да се
нађе начин да се средства уложе у
спортску инфраструктуру у граду и
на селима. Други проблем односи
се на кадрове јер са децом не би
требали да раде људи који нису
дипломирани професори физичког
васпитања а то се дешава и то су
углавном тренери који имају лиценце оперативних тренера. У проблему је и ОФК Бор. Били су у
претходном конкурсном периоду у
блокади и ми по закону нисмо
могли да им пребацимо средства.
Чим су одблокирани, локална самоуправа је њима пребацила
крајем године око 1,6 милиона динара. С обзиром да су имали блокаду на рачун превоза, требали су
део тих средстава да користе и да
измире и нека дуговања према превознику, што нису урадили и опет
су у блокади. Видећемо на који
начин тамо могу да се реше проблеми - додаје наш саговорник.
Он истиче да је неопходно

да се што пре развије сарадња са
новоформираним Савезом спортова општине Бор.
- Представницима Савеза
спортова општине Бор поверићемо
послове а њихов задатак биће учествовање на манифестацијама које
су од интереса за општину Бор, сагледавање правилника који су за суфинасирање програма и пројеката
у области спорта , рад и предлагање идеја за побољшање услова,
квалитета и масовности деце у
спорту, и за спортску инфраструктуру – каже Николовски.
Он истиче да општина Бор
настоји да побољша стање и да са
Савезом спортова реши нагомилане проблеме.
- Борски спорт није у најбољој ситуацији. Да ли је то условљено бројем клубова или начином
на који се управља средствима у
клубу или је нешто друго у питању?
Општина је пре две до три године
издвајала око 17 а сада 38 милиона
динара за спорт. Верујемо у то да
смањењем броја клубова можемо
да обезбедимо боље услове за
развој борског спорта –тврди Николовски.
Д.К.

Само три клуба могу да рачунају на тражени износ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА
МАЈДАНПЕК - У општини Мајданпек почетком
марта уприличено је свечано
потписивање уговора са спортским клубовима и удружењима
који су након спроведеног јавног
конкурса остварили право на
финансирање својих програма
у овој години опредељеним буџетским средствима. Када је
реч о такмичарском спорту, 10,6
милиона динара распоређено је
на 17 клубова, док ће у оквиру
финансирања посебних програма пет клубова моћи да
рачуна на по 110 хиљада динара.
По први пут у општини
Мајданпек средства за финан-

сирање програма спортских
клубова и удружења распоређена су на овај начин. Након
јавног конкурса, стручна комисија одлучила је како ће одговорити захтевима који су стигли
на износ од преко 19 милиона
динара, будући да је за такмичарски спорт опредељено 10,6
милиона динара и још 550 хиљада за поље финансирања
посебних програма, што је равномерно распоређено на пет корисника.
Опредељена буџетска
средства у укупном износу
нешто су већа од издвојених у
прошлој години.
С.В.

Потписивање уговора
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