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Представљен нови Закон о општем управном поступку

ДАН „Д“ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
ЗАЈЕЧАР - Нови Закон о
општем управном поступку (ЗOУП) је
кључна карика у процесу реформе
јавне управе која је започета у Републици Србији. Доношење овог закона
уводи системски механизам којим ће
се у Републици Србији спровести реформа јавне управе.
Нови ЗOУП обавезује органе управе да од 08. јуна 2016. године међусобно размењују податке
о службеним евиденцијама, што
први велики испит свих запослених у
јавним институцијама који треба да
потврди спремност целокупне управе да при пружању својих услуга
грађанима и привредним субјектима
дела као јединствена организација,
речено је на петој по реду медијској
радионици посвећеној представљању новог Закона о општем управном поступку (ЗУП) и његовим
одредбама о обавези размене података из службених евиденција.
Радионица је одржана у
скупштинској сали Градске управе

градске управе у Србији имају обавезу да почну примену три члана Закона о општем управном поступку
(ЗУП) која се односе на размену података из службених евиденција и
Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) прати
примену тих одредби на терену и

града Зајечара у четвртак, 21. јула, а
у име града – домаћина учесницима
скупа обратила се Сузана Стаменковић, помоћник градоначелника Зајечара за односе са медијима. Испред
Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) са новинарима су разговарали Милан Јосимов и Дивна Видаковић.
’’Применом ових одредби’’,
пише у публикацији министарства,
’’започињемо велики процес трансформације јавне управе, од републичког до локалног нивоа у ефикасни услужни систем који ради у интересу свих наших грађана и грађанки,
штедећи њихово време и новац.’’
’’Размена података је први
корак у процесу примене новог ЗОУП-а који треба да унапреди рад целокупне управе, повећа њену ефикасност, обезбеди међусобну сарадњу и координацију свих органа у
пружању услуга и допринесе повећању угледа управе и нас запослених.’’
Дан „д“ за јавну управу
почео 8. јуна
“Од 8. јуна све општинске и

указује на примере добре праксе.’’
’’Захваљујући ЗУП-у, држава
са грађанима и привредом жели да
успостави партнерски однос. Истовремено, она је наменила активнију
улогу грађанима да могу да алармирају и подносе приговоре, уколико
службеници не поступају по Закону.
Шта то конкретно значи?“
За почетак, ФТ1П одлази
у историју!
“Више нико од службеника
управе не може да изговори ту чувену реченицу — фали ти још један
папир! За разна лична документа,
дозволе – саобраћајну и возачку, родитељски додатак, уверења, грађани
ће подносити захтеве, а податке ће
бесплатно размењивати и прибављати органи управе из својих евиденција, по службеној дужности. То
важи и за локални и за републички
ниво.“
- Задатак новинара, што сам
и ја по професији, је да грађанима
представе оно што је њихово право,
а то је да више пред шалтерским
службеницима не морају да стоје
мирно. И да не стрепе више од оне

Дивна Видаковић
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Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
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фамозне реченице:фали ти још
један папир. Овим законом та реченица дефинитивно одлази у историју. Оно што медији могу грађанима
да пренесу је да их поседовање
личне карте ослобађа обавезе да доносе извод из матичне књиге рођених, пријаву о пребивалишту и извод
о држављанству… Све то постоји у
личној карти, и обавеза службеника
је да помоћу личне карте дође до
свих тих података-казала је Дивна
Видаковић из МДУЛС-а.
Биће и казни за неодговорне
службенике!
“ЗУП је само прва карика у
низу која ће уобличити добру управу,
инструмент који користе службеници
када поступају по захтевима грађана
и привреде, а обједињеним процедурама биће остварене уштеде у времену и новцу. Да би се све то
обезбедило, предвиђена је и индивидуална одговорност службеника,
која подразумева прекршајне и новчане казне од пет до 50.000 динара.“
На питање новинара недељника “Тимочке“, хоће ли као и до
сада индивидуалне казне одговор-

службеници, јер су они способни
отишли да раде у другим институцијама за веће плате, моћи да одговоре свим овим захтевима; треће,
шта ће се дешавати када овај закон
дође у колизију са одредбама неког
другог закона, Милан Јосимов, саветник у кабинету министарке Kори
Удовички одговорио је:
- Овај закон је предвидео
личну одговорност сваког службеника који не поштује одредбе овог
закона и новчану казну ће морати да
плати “из свог џепа“. Свесни смо постојања Уредбе о забрани запошљавања, као и чињенице да постоји
одлив стручних кадрова, али и то ће
проћи. Постојећи кадрови ће проћи
обуку и неће имати изговор за непоштовање и примену закона. Што
се тиче одредби у другим законима,
оне престају да важе 90 дана од ступања на снагу овог закона, и ни по
једном другом закону нико вам не
може тражити одређени докуменат,
већ мора поштовати одредбе овог
закона-изричит је Јосимов.
“Осим уштеде у времену,
није занемарљива ни финансијска
ставка и зато“, каже се у публикацији
министарства, “ указујемо на уштеде
које ће бити видљиве у сваком породичном буџету, јер грађани више
неће плаћати таксе за документа за
која су до сада плаћали, јер ће
управа да их прибавља по службеној
дужности- бесплатно. Међутим, то
не значи да ће сваки управни поступак бити потпуно бесплатан. На пример, када грађанин хоће да извади
нову личну карту, мораће да плати
накнаду за образац и за трошкове
техничке израде.“
“Размена података из службене евиденције је тек прва добра
ствар коју ће грађани осетити од примене ЗУП, а који ће у пуној примени

Милан Јосимов

них службеника бити плаћане новцем пореских обвезника, из буџета;
друго, реторичко, питање гласило је:
као ће слабо плаћени образовани

бити од 1. јуна 2017. године. До тада,
службеници ће већ проћи обуку и
биће створени технички предуслови
за електронску комуникацију.“. Е.Т.

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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Одржан састанак релевантних институција које брину о младима

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА
КЊАЖЕВАЦ - У општини
Књажевац у току су разговори о
ревидирању Акционог плана за
образовање Рома.
У том циљу, одржан је састанак коме су присуствовали
представници свих релевантних
институција које брину о деци и
младима, укључујући представнике локалне самоуправе, основних и средњих школа и
предшколских установа, Центра
за социјани рад, Канцеларије за
младе.
- Акциони план је истекао
2013. године и мора бити ревидиран, како бисмо имали неки стратешки документ уз помоћ којег
можемо аплицирати код дона-

тора и да тако помогнемо ромској
деци - каже Љубинка Симић, сарадник на пројекту.
Даљи кораци зависе од
непосредних потреба деце ромске заједнице, додаје Симићка.
- У зависности од потреба деце и
процена основних школа, у сарадњи са педагошким асистентима, видећемо која је тренутна
потреба и то ћемо обухватити у
Акционом плану – додаје наша
саговоница.
Учесници састанка разговарали су о процесу ревизије и
израде Акционог плана као и различитих фаза и етапа у овом процесу.
Љ.П.

Помоћ Владе Републике Србије за опремање школа

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља

АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКИХ ЗГРАДА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАКАЗАНА ЗА 2.АВГУСТ

МАЈДАНПЕК - Влада Републике Србије је преко Канцеларије за управљања јавним улагањима , новог тела Владе чији је
посао управљање пројектима обнове и пружања помоћи након
елементарних и других непогода, а пре свега пројектима обнове
више хиљада предшколских, школских, здравствених, као и установа социјалне заштите покренула програм „Обнова“. Њиховом позиву се одазвала Општина Мајданпек и у првом циклусу
конкурисала за средства неопходна за адаптацију зграде средњих
школа у самом граду. Тај пројекат је у почетним сагледавањима
имао вредност од преко 23 милиона динара, а недавна посета и

обилазак објекта од стране представника Канцеларије за управљање јавним улагањима и увид у стварно стање зграде, ослоњено
на комплетну документацију која је благовремено прослеђена,
представља корак ка решењу да се зграда опреми за своју намену.
Очекује се да се током јесени распише јавна набавка за извођење
потребних радова које ће финансирати ово тело Владе Републике
Србије, а да убрзо за тим крену и радови, будући да ће и наредну
школску годину мајданпечке средње школе започети као „подстанари“ у градским основним школама.
У првом циклусу општина Мајданпек је конкурисала и за
опремање ОШ „12.септембар“ , али је наговештено да ће се то решавати у наредној години. Када је реч о другом циклусу, општина
Мајданпек је конкурисала за средства неопходна ОШ „Вук Караџић“
Доњи Милановац за санацију крова подручне школе на Мирочу,
као и за средства неопходна Основној школи „Миладин Бучановић“
у Влаолу, у Јасикову за доградњу санитарног чвора и подизање
енергетске ефикасности школе у Влаолу, сазнали смо од Ненада
Мучибабића, из Пројектног тима општине Мајданпек.
И.Ћ.

МАЈДАНПЕК – Општинска управа, Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне послове Мајданпек огласили
су Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Мајданпек, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Измена и допуна овог плана на животну средину. Јавни увид ће трајати
30 дана, до 22.августа, а Јавна презентација заказана је за 2.август у
просторијама Општине Мајданпек. Физичка и правна лица примедбе
на ова документа могу доставити у писаној форми општинској управи
у току трајања јавног увида, а јавна седница комисије за јавни увид на
којој ће бити размотрене достављене примедбе, биће одржана 26.августа у просторијама општине и у присуству како представника општине, тако и обрађивача, у конкретном случају „Југинус“ , доо
Београд.
Изради овог плана, односно Нацрта измена и допуна, приступило се да би настале промене у делу намене површина, статуса земљишта, планиране регулације, саобраћајног и нивелационог решења
будући да су у међувремену, донети нови плански и правни документи.
Усклађивање се огледа у методологији израде планова као и кроз концепцију уређења грађевинског подручја, планирање траса, коридора,
јавних саобраћајних површина, регулацију површина јавне намене и
мреже комуналне инфраструктуре.
Циљ израде је и анализа и оцена затеченог стања, сагледавање релевантних планских условљености, верификовање обухвата
Плана и предвиђеног грађевинског подручја, као и процена развојних

могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, неопходности и могућности опремања потребном комуналном инфраструктуром, као и дефинисање принципа прелиминарне поделе подручја на
просторне целине према урбанистичким показатељима и типичним
карактеристикама.
И.Ћ.
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Манифестацију посетило око 15 000 посетилаца

ОДРЖАН ЕТНО ФЕСТИВАЛ У КЛАДОВУ
КЛАДОВО - Упркос тропској температури 11. Етно- фестивал, сабор народног стваралаштва у граду на Дунаву привукао је пажњу готово 15.000 посетилаца. Они су у "Улици старих
заната " видели многе готово заборављене производе домаће радиности од дрвета и глине, рукотворине везиља и плетиља. Њихови аутори се труде да сачувају
знања и вештине предака која полако замиру. Утисак посетилаца је
да се мирис старине ширио главном градском улицом у коју су
стигли чувари народне баштине
из 40 градова.
Захваљујући умећу и вештини руку одвајкада се истиче
богатство традиције свих наших
крајева. Тако је вековима настајала народна уметност у широкој
лепези самоуког стваралаштва .
Локална самоуправа уз подршку
јавних предузећа и привредних
субјеката обезбедила је све услове да овогодишње издање етнофестивала буде боље организовано од свих претходних. О томе
сведочи и директор туризма из
Улма у Немачкој.
- Импресиониран сам богатством различитости приредбе
која је по својим садржајима
блиска "Дунав-фесту" у Улму. За-

то ћу учинити све да наредне године Кладовски етно-фестивал
буде део наше приредбе. Услови
постоје, разменили смо искуства
и то је први корак у реализацији те
идеје. Етно-фестивал у Кладову је
најбоља манифестација тог типа
у доњем Подунављу - није крио
импресије Волфганг Дитерих директор туризма у Улму.
Најбољи чувари фолколрне традиције у крајевима из којих
долазе су чланови културно-уметничких друштава. Разиграни и

распевани у ношњама својих предака ,коло су водили њихови потомци. У ревијалном делу програма наступило је 15 фолклорних и певачких група из Бугарске,
Румуније и Србије. Топле јулске
ноћи у Кладову су биле испуњене песмом и игром. Преплитали су се шумови таласа велике
реке и акорди музике, која је додатно оплеменила 11. издање
приредбе посвећене етно - традицији. Организатори су успешно
положили тежак испит иако су

родице "Дунав-феста"у Немачкој
и у томе морамо истрајати. Показали смо се као одлични домаћини, али увек има места да
све буде још боље. Похвале
пријају, али и обавезују да у наредном издању будемо конкретнији. Етно-фестивал је празник
свих наших мештана и они заслужују да се неколико дана у години друже са традицијом, културом и оставштином наших
предака. Зато већ наредне године
за нијансу морамо бити другачији

били на "рендгену великих зналаца" који су се својски трудили
да манифестација доживи фијаско. На срећу нису успели.
- Поново смо на једном
месту окупили чуваре народне
баштине из свих крајева Србије.
Тиме је испуњена наша мисија да
од заборава отргнемо старе занате и једном годишње у наш град
привучемо излагаче из свих крајева Србије. Али ми се тиме нећемо задовољити, желимо корак
више, хоћемо да будемо део по-

-обећао је Радисав Чучулановић
председник општине Кладово.
Током три фестивалске
вечери Кладовљане и њихове
госте забављали су Генерација 5,
група КАЛ, Бајага и инструктори, а
није изостао ни традиционални
Кладовски котлић,такмичење у кувању рибље чорбе. Минули етнофестивал био је успешнији од
претходних јер се ослободио стереотипа.То обавезује да следећа
приредба у новом руху надмаши
све досадашње.
М.Р.
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ДРУШТВО
Манифестацију посетило више десетина хиљада људи

ОДРЖАН 16. САБОР НА КАДИБОГАЗУ
КЊАЖЕВАЦ - На простору
између Новог Корита са српске и Салаша са бугарске стране прошлог викенда одржан је 16. по реду Сабор на
Кадибогазу. Велики број људи који се
окупио на Сабору недвосмислено показује да је граница место које не раздваја, већ спаја два народа, поручили
су на отварању манифестације Борис
Николов и Милан Ђокић, челни људи
општина Белоградчик и Књажевац.
Шеснаесту годину заредом
на простору између Новог Корита са
српске и Салаша са бугарске стране
одржан је Сабор на Кадибогазу. Манифестацију је и ове године посетило
више десетина хиљада људи. Граница је отворена у петак, 22. јула, а
централни део Сабора, дан касније,
почео је верском службом бугарских
и српских свештеника, а затим су
присутне поздравили челни људи локалних самоуправа Књажевца и Белоградчика.
- Све већи број људи који се
из године у годину окупља на Кадибогазу најбоље сведочи о томе да
ниједна граница не може да подели
ова два народа. Сврха овог окупљања је и промоција будућег граничног прелаза, јер иако нас граница
не дели, један званични гранични
прелаз умногоме би олакшао функционисање и међусобну сарадњу не
само грађана општина Књажевац и
Белоградчик, већ и читавих региона

наше две државе - рекао је Милан
Ђокић, председник општине Књажевац.
Борис Николов, кмет општине Белоградчик , је казао да је
овај међународни сабор важан за општину Белоградчик.
- Али не само за нашу општину већ и за читав регион северозападне Бугарске, као и за целу
државу Бугарску. Иако оваква мани-

фестација не може да реши неке
крупне, државне или финансијске
проблеме, она је веома важна са другог аспекта - омогућава контакте
међу људима, међу два народа, стварају се пријатељства, развија комуникација и то је веома значајно - изјавио
је Николов.
У Организационом одбору
кажу да су пре свега задовољни изуезтном посећеношћу Сабора, као и

чињеницом да манифестација ужива
неподељену подршку званичника две
државе.
- Ти људи су свесни једне позитивне
енергије која се овде већ 16 година
манифестује. И овом приликом подсетили смо државне органе да нећемо одустати од пројекта граничног
прелаза, који ће бити веома значајан
не само за грађане ових општина,
већ и за обе државе - истиче Владан
Радовановић, председник Организационог одбора Сабора на Кадибогазу.
Посетиоци Сабора и ове године били су у прилици да разгледају
богату понуду на многобројним изложбеним и продајним штандовима,
да уживају у јелу и пићу уз музику под
бројним шатрама, приређен је богат
културно-уметнички програм, а није
изостао ни редовни спортски сегмент
- турнир у фудбалу на мале голове.
- По први пут ове године организовали смо такмичење на коме је
учествовало шест екипа. У финалу,
екипа Основне школе Вук Караџић из
Књажевца победила је бугарску
екипу Балкан резултатом 1:0. Такмичење је протекло у најбољем реду
и честитам победничкој екипи на заслужено освојеном првом месту каже Вериша Крстић, организатор
турнира.
Сабор на Кадибогазу завршен је у недељу, 24. јула.
Љ.П.

У Бору одржан други међународни фестивал

ЗЛАТНО КОЛО
општине Бор изразио је захвалност локалној самоуправи на подршци коју је
пружила за одржавање фестивала.
-Управо је овако значајан међународни догађај отворио манифестацију „Борско културно лето“ која ће

трајати у наредних месец и по дана.
Млади ће се публици представити традиционалним играма и ми смо увек
спремни за организацију оваквих догађаја и у будућности – казао је Чорболоковић.
Д.К.

Манифестацију организовао Студентски културни центар у Нишу

ФОЛКЛОРИ СВЕТА У КЊАЖЕВЦУ

Фото: Бор030

БОР - У Бору је протеклог викенда одржан други Међународни фестивал „Златно коло“, који је окупио
учеснике из Бугарске, Словачке и Бора.
На манифестацији која је трајала два
дана, фолклорни ансамбли су кроз
песму и игру приказали обичаје свог
краја.
- Ове године Боранима су се
представили ансамбли из Словачке,
Бугарске као и домаћи ансамбли КУД
Бор и КУД МЗ „Ново селиште“. Верујем
да смо оправдали очекивања, јер смо
велики труд уложили и припрема за овај
фестивал је трајала од почетка године.
Сарађујемо са представницима ЦИОФа Бугарске, Румуније и Србије, чији фестивали трају од почетка до краја јула,
што је и била и наша одлука да фестивал у Бору одржимо тог месеца, како
бисмо добили прилику да наш град,

поред ансамбала из Европе, посете и
млади из других континената. Циљ је да
покажемо иностраним учесницима туристичке потенцијале општине Бор, а са
друге стране да Борани добију прилику
да виде како ансамбли из других земаља чувају своју културу и традицију –
казао је Драган Петровић, уметнички руководилац КУД Бор.
За учеснике фестивала организован је и пријем у Општини Бор.
-Надам се да ћемо и следеће
године одржавати овакве манифестације које ће временом постати и традиционалан догађај у нашем граду.
Надам се да ће суграђани уживати у
богатом програму фестивала а учесници у природним лепотама овог краја
–каже Вукадиновић.
Даниел Чорболоковић, в.д.
директор Установе Центар за културу

КЊАЖЕВАЦ - Учесници Међународног фестивала фолкора, који организује Студентски културни центар у Нишу, гостовали су у Књажевцу.
На платоу испред Дома културе наступили су фолклорни ансамбли
из Бугарске, Израела, Костарике, Мађарске, Румуније, Словеније и Србије.
Фестивал се ове године организује по девети пут са циљем да се уметнички
рад фолклорних ансамбала из веома различитих земаља и етно мотиви разних култура, као и људи који их носе, сусретну на једном месту.
За јубиларни десети Фестивал фолкора, који ће бити одржан наредне
године, организатори најављују учешће по једног ансамбла са сваког континента.
Љ.П.
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Породилиштима у Неготину, Кладову и Мајданпеку апарати за неонатални скрининг слуха

РАНИ СКРИНИНГ – НАЈБОЉА ПРЕВЕНЦИЈА
НЕГОТИН - Три дана
стара Уна први је пацијент прегледан апаратом за неонатални
скрининг слуха у неготинском породилишту и то захваљујући акцији „Блиц фондације“ – „Срце
за децу”. Убудуће ће мајке са новорођеним бебама у Неготину,
али и Кладову и Мајданпеку одлазити кући безбрижније, јер ће
управо захваљујући овој донацији, коју су породилиштима у
ова три града уручили уредник
„Блиц фондације“, Велимир Перовић и новинарка РТС-а Ана
Стаменковић, сва евентуална
оштећења слуха код деце бити
откривена на време.
- Урођено оштећење слуха више ни једном детету не сме
да представља препреку да се
нормално развија, да комуницира, да слуша музику и гласно
се радује, да се образује и буде
друштвено корисна особа која
може да живи од свог рада.
Овим апаратом смо омогућили
да се евентуално оштећење
слуха дијагностикује одмах по
рођењу и да рехабилитација под
надзором лекара почне већ од
шестог месеца живота, што гарантује да ће до поласка у школу
дете потпуно развити говор и интелект. Истовремено, рани скрининг слуха донеће и огромну
уштеду српском здравству и родитељима, јер се процењује да

трошкови лечења детета код
кога се касно открије оштећење
слуха износе и до 100.000 евра
– рекао је Велимир Перовић,
уредник „Блиц фондације“.
Апарате за рано дијагностиковање евентуалног оштећења слуха код новорођенчади у име неготинског, кладовског и мајданпечког породилишта примили су: др Божана
Стоиловић, шеф Одељења педијатрије неготинске болнице, др
Марица Настасијевић, шеф
Одељења педијатрије Опште
болнице у Кладову и др Зоран
Милошевић, директор Опште
болнице у Мајданпеку. Сви су
они истакли да је овај апарат од
непроцењивог значаја јер им
омогућава рано откривање поремећаја слуха и рано започињање терапијско - рехабилитационих третмана са минималним последицама.
- Акција се неће завршити када и последње породилиште добије апарат. Јер ти
апарати нашим бебама доносе
сигурнију будућност, а ако имамо
здраве нараштаје и будућност
наше земље биће извеснија, сигурнија и трајнија. Неопходно је
да најмлађи неопходну помоћ и
здравствену негу добију што пре,
због тога ми је неизмерно драго
што су се два велика медија, писани и електронски, ујединили, и

дали свој допринос, показујући
колико је важно да будемо хумани и одговорни – каже Ана
Стаменковић, новинар информативне редакције РТС, који је
медијски покровитељ „Срца за
децу“.
Неготинско породилиште
је добило и две климе у оквиру
акције коју “Блиц фондација”
спроводи заједно са компанијом
"Елком трејд" из Београда.
Климе је др Александру Банковићу, начелнику гинеколошкоакушерског одељења уручила
Смиљка Јурасовић, дописник
“Блица” из Неготина.
- Боравак у климатизованим просторијама од изузетног
значаја. Значајно се смањује
евентуални ризик од инфекције
код породиља, јер ми овде

имамо и оне које су се породиле
природним путем, али и царским
резом. Такође, не можемо занемарити и угодност коју пружају
мајкама и бебама расхлађене
просторије. Ми, овде у Крајини,
из године у године, имамо све
мање беба и због тога се посебно захваљујем “Блиц фондацији” што је и на овај на начин
помогла да наши најмлађи Неготинци и њихове мајке што
пријатније проведу прве дане у
нашем породилишту – истакао је
др Банковић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и
стабилног развоја“
суфинансира
Општина Неготин

У Дому културе одржана трибина

ОБЕЛЕЖЕНА ПЧЕЛАРСКА СЛАВА
КЊАЖЕВАЦ - У књажевачкој општини пчеларска слава
Свети Прокопије обележена је у
Подвису, на пчелињаку овогодишњег колачара, Бојана Радивојевића. По традицији, у Дому културе
одржана је трибина на којој су говорили гости из Савеза пчеларских
организација Србије.
Велики број књажевачких
пчелара и гостију окупио се у Подвису, неколико километара од Књажевца да на пчелињаку Бојана
Радивојевића обележи пчеларску
славу. Бојанов отац, Тома Радивојевић један је од најпознатијих
овдашњих пчелара, тако да је пчеларство породична, вишедеценијска традиција.
- Мој отац пчеларством се
бави већ 45 година, а ја сам друга
генерација и поред њега сам почео
и сам да се бавим овим послом.
Моја породица је пре више деценија почела са једном једином кошницом, а данас смо стигли до
бројке од око 500 кошница, колико
наше домаћинство има. Иако има
и лоших година, каква је на пример
ова, од пчеларства, генерално гле-

дано, може пристојно да се живи каже колачар Бојан Радивојевић.
Сви пчелари окупљени сагласни су у оцени да је ова, 2016.
година, изузетно неповољна за
пчеларство.
- Ово је заиста лоша медоносна година. Багремова паша
била је лоша, очекивали смо нешто
бољу ливадску пашу и ту јесте
било нешто меда, али углавном
само за потребе пчела. Генерално,
за сада нисмо задовољни, а ви-

дећемо у наставку сезоне да ли ће
бити неких количина за цеђење, а
ако не буде, све ће остати пчелама
- рекао је Мирослав Милошевић,
председник Удружења пчелара
Липа.
Како то обичаји налажу, на
свечаности је пререзан славски
колач, а дужност колачара од Бојана Радивојевића преузео је Ивица Петровић, кога ће пчелари догодине на Светог Прокопија посетити
на пчелињаку у Видовцу.

По повратку у Књажевац
организована је трибина на којој су
о актуелним проблемима у пчеларству говорили високи функционери
Савеза
пчеларских
организација Србије. Милутин Петровић,
заменик
председника
СПОС-а и Славко Луковић, члан
ИО Савеза, кажу да је далеко најозбиљнији проблем са којим се пчелари и организације сусрећу
масовна појава фалсификованог
меда у трговинама. Већ су предузети неки кораци у сарадњи са
највишим државним органима да
се ти проблеми превазиђу.
Учеснике скупа у Дому културе поздравио је и Далибор Станојевић, председник Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац, који је
рекао да је ових дана закључен
конкурс за субвенције намењене
повећању броја пчелињих друштава укупне вредности три милиона
динара. Стигло је преко 100 захтева, а одлука о додели средстава
биће донета током августа, након
обиласка свих потенцијалних корисника субвенција.
Љ.П.
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ДОГАЂАЈИ
Протест радника због неисплаћених зарада

ИСКРЕ И ВАРНИЦЕ У БОРСКОЈ “ЗАШТИТИ”
БОР - Радници фирме „Заштита“ Бор д.о.о, предузећа задуженог
за обезбеђивање имовине Рударско –
топионичарског басена (РТБ) „Бор“,
протествовали су, протеклог петка, у
кругу своје фирме, због неисплаћених
зарада и недобијања годишњег одмора.
- За плате, регрес, превоз, сигурно дугују око 800 евра. За превоз и
регрес се дугује око годину дана, а зараду за јун нам нико не гарантује да
ћемо примити. Ситуација у предузећу
је таква, да нас лажу, као и увек и директор наше фирме и генерални директор РТБ, наши представници синдиката

рана за фирму Инекс плус и они су однели те досијее. Нас то нико није питао,
нити нас је о томе неко обавестио.
Ништа не знамо ни шта ће се дешавати
надаље, ни о социјалном програму не
знамо ништа – каже Лацић.
Мирослав Јанковић, истиче
да директор Иван Милосављевић, не
дозвољава да радници користе годишњи одмор.
- Питао сам директора за годишњи одмор и он ми је рекао да он то
оспорава, и да је то његово законско
право. Ми немамо никаква права. О
овој ситуацији треба да се запитају и
представници локалне самоуправе и

НЕОПХОДНА ЛИЦЕНЦА
Иван Милосављевић, директор “Заштите” нагласио је да од
01. јанура наредне године, у фирмама за обезбеђење неће моћи да раде
радници који немају лиценцу.
– Имамо неке раднике који имају кривичне пријаве, и поступци
који се воде против тих наших радника су у току. Важно је рећи и да
смо од СУП-а добијали папире да поједини радници нису подобни за
ношење оружја. Тада су почели да отварају боловања и на боловању
сам у једном тренутку имао више од 20 радника. С обзиром да сам имао
велики број људи на боловању, нисам имао расположиво људство, и
нисам ни могао да им кажем да могу да иду на годишњи одмор – каже
Милосављевић.
се и не појављују. За ватерполо турнир
, људи нису добили ни оброк за осам
сати рада, а морали смо да обезбеђујемо турнир. Запрећено је да свако ко
не дође да обезбеђује турнир, да ће се
лично појединци ангажовати да не добију посао у новој фирми, која би требало да преузме раднике „Заштите“ –
прича Војислав Голубовић, радник „Заштите“.
Дејан Лацић који у „Заштити“
ради 14 година, истиче да у фирми
никад горе стање није било.
- Нама су сва документа од
персоналног значаја из фирме, по
одобрењу, највероватније нашег директора Ивана Милосављевића, ископи-

директор РТБ, шта ће бити са овим
радницима. Ту има више од 300 запослених, и сви су породични људи, што
значи да ће више од 1000 Борана
остати гладни и на улици-казао је Јанковић, који у „Заштити“ ради 12 година.
Директор фирме „Заштита“ Иван Милосављевић, истиче да, с обзиром да се
то предузеће није приватизовало 31.
децембра 2015. године, оно мора да
буде угашено.
- Једина фирма која се интересовала у Агенцији за приватизацију
је фирма Инекс плус. С обзиром да се
наше предузеће „гаси“ разговарао сам
са менаџментом РТБ „Бор“ и нађено је
решење да сви који су у сталном рад-

ном односу, узму социјални програм, и
да након тога у наредној години се
изађе у сусрет радницима, да они
пређу да раде код новог послодавца –
прича Милосављевић.
Он је нагласио да је крајем
прошле године извршено анкетирање
радника, и да ће исплата социјалног
програма бити ове недеље.
- Што се тиче социјалног програма, с обзиром да се „Заштита“ гаси,
чекали смо да РТБ пронађе одговарајућу фирму која ће преузети послове
обезбеђења и људе који одговарају њиховим захтевима. РТБ је морао да
спроведе одговарајуће процедуре, и
дошло се до фирме Инекс плус, са
којом је РТБ потписао уговор, и која
треба да преузме већи број радника
без обзира да ли су користили социјални програм. Процена је да ће нова
фирма преузети око 290 радника „Заштите“ – додаје Милосављевић.

Директор борске “Заштите”
негирао је изјаву радника да је запосленима прећено да морају да обзбеђују
ватерполо турнир.
- Турнир је био хуманитарног
карактера, и на основу захтева Спортског центра, ми смо пружили помоћ,
асистирали полицији, радници су на
турниру били без наоружања и њима је
писана „осмица“ за тај дан, и то ће им
бити плаћено у наредном периоду.
Највероватније ће се у августу кренути
са обуком, радимо на проналажењу
простора, и она траје 101 школски час,
а с обзиром да се лиценца за обављање послова обезбеђења води на
име тог кандидата, лиценцу плаћа кандидат, односно запослен. Она у просеку кошта око 25 000 динара – каже
Милосављевић. У „Заштити“ тренутно ради 354 радника, од којих је 257 у
сталном радном односу.
Д.К.

Свечани дочек уприличен испред борске цркве „Свети Ђорђе“

У Музеју отворена изложба фотографија

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ У БОРУ

ГЕОПРИРОДА ПОДРУЧЈА МАЈДАНПЕКА И ЧОКЕ МАРИН

БОР - Свечани дочек верне копије хиландарске иконе Пресвете Богородице Тројеручице уприличен је протекле суботе, испред храма „Свети Ђорђе“
у Бору. Икона је литијски унета у храм, где је служено бденије и акатист, а сутрадан и света литургија.

Фото Младен Млађа Атанасијевић

- Господ нас је удостојио своје велике милости да у нашем светом храму
у Бору будемо сведоци историје и да по први пут угостимо и дочекамо икону Пресвете Богородице Тројеручице , икону која је најзначајнија за наш православни
српски род. Икона Богородице Тројеручице, иако верна копија хиландарске иконе,
ни по чему није мање значајна од њеног оригинала а вероватно многи не знају да
је икона Тројеручица Богородица игуманија Манастира Хиландар, и као таква манастир не напушта . Прва копија иконе настала је 1905. године . Велика је духовна
радост, која се осећа свуда у Бору, и надам се да ће Господ који је пун милости,
љубави, доброте и трпљења према нама људима, нас за нашега овоземаљског
живота бар још неколико пута удостојити овако велике радости – изјавио је за ТВ
Бор протојереј Миленко Бајић, старешина Храма „Свети Ђорђе“.
Д.К.

МАЈДАНПЕК – У мајданпечком Музеју пре 10-так отворена је изложба
фотографија „Геоприрода подручја Мајданпека и Чоке Марин“, аутора Перише
Живковића. Овај магистар геологије који је радни век провео у служби геолошких
истраживања РБМ-а, низом фотографија је представио своје виђење стваралаштва природе кроз макро и микро снимке руда и стена, у поступку ископавања
од почетка савременог рударења 50-тих и 60-тих година прошлог века до данашњих дана.
На отварању изложбе, мр Живковић, који је пре три године приредио изложбу “Геонаслеђе Мајданпека” је говорио о чињеницама које показују да подручја
лежишта Мајданпек и Чока Марин представљају јединствен пример у Европи због
присуства разноврсних стена из грађе земљине коре, а посебно због типова и начина појављивања руда више метала. Осим тога, реч је о подручју које има 10 хиљада година историје од Лепенског вира, преко Рудне главе до Мајданпека,
односно Меданиапека, најстаријег рудника, са којег треба сачувати материјал који
представља културну баштину.
И.Ћ.
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На турниру у Бору учествовало осам до 12 екипа које ће наступити u Рију де Жанеиру

ПРЛАИНОВИЋ: ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
НАЈЛЕПШИ СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ
БОР - Прослављени српски
репрезентативац и један од најбољих
ватерполиста на свету Андрија
Прлаиновић, изјавио је у Бору, да је
учешће на Олимпијским играма у
Рију де Жанеиру, најлепши спортски
догађај за сваког спортисту, круна каријере.
-Надамо се злату, као и
друге екипе. Поред Србије фаворити
су :Бразил, Шпанија, Италија, Црна
Гора, Грчка, али и Америка, Аустралија, Хрватска и Мађарска, неко
мање, неко више. У сваком случају,
предстоји нам јако интересантан турнир јер нема аутсајдера, можда су
једино Француска и Јапан за класу
слабије од других екипа. Верујем да
ће свих 10 екипа уложити свој максимум и борити се за победу у свакој
утакмици и у Рију нас очекује веома
интересантан и дуг турнир – казао је
Прлаиновић.
Андрија је потврдио изјаву
селектора Дејана Савића, да ће
„многе репрезентације у Рију желети
да Србији откину главу“.

Андрија Прлаиновић
-То је тачно, јер након три го- мичења. Свесни смо улоге фаворита,
дине непобедивости, нормално је да и тога да нас сви виде са златном месмо свима трн у оку. Ми се припре- даљом око врата, што је на неки
мамо за Рио као и за сва друга так- начин додатно оптерећење и прити-

У Кладову завршена Међународна кошаркашка академија

сак, али ја верујем у наше момке. Ми
смо добар тим, сјајно се дружимо и
имамо одличну атмосферу, и то је
оно што нас држи и разликује од
осталих – додаје Прлаиновић.
На пријатељском турниру у
Бору од 14 до 17 јула, учествовало је
осам од 12 екипа које ће наступити
на Олимпијским играма. Била је то
прилика да екипе провере своју
форму.
-У Бору екипе нису до краја
„отвориле карте“ било је скривалица
и са наше и са стране других такмичара. То је последњи јак турнир
пред Олимпијске игре, и добро је послужио да се физички екипе уморе.
Мени је драго што смо играли у Бору,
где смо били први пут, трибине су
биле испуњене до последњег места
и увек је задовољство играти у
мањим местима широм Србије, што
нам пружа посебан осећај, јер имамо
прилике да уживамо у тој подршци, и
да видимо колико људи прате и воле
ватерполо – казао је Прлаиновић.
Д.К.

Тријумфовале у дисциплини уличног баскета

ЗНАЊЕ УСАВРШАВАЛО 70 ИГРАЧА НЕГОТИНКЕ ПРВАКИЊЕ СРБИЈЕ У БАСКЕТУ

КЛАДОВО - Уз поруку видимо се и догодине у граду на Дунаву завршена је кошаркашка академија магистра Саше Грујића,
помоћника Сергеја Базаревича селектора репрезентације Русије.
У 10. издању кошаркашке радионице знање је усавршавало 70 перспективних играча из Русије, Француске, Македоније, Румуније, Белорусије, Украјине и Србије. Иза њих је око 300 часова рада на
кошаркашким теренима, у теретани и на стручним предавањима у
хотелу Ђердап. У дворани "Језеро" програм је реализован уз ангажовање 17 тренера , показни трениг одржао је Владислав Лучић
српска тренерска легенда, док им је знање је преносио и Сергеј
Биков репрезентативац Русије.Тема кампа било је индивидуално
усавршавање.

- Проиритети су усавршавање технике дриблинга, побољшање шута и игре у одбрани, али доста пажње смо посветили физичкој припреми веома важном сегменту у игри. Методологија
активности у академији стално се надограђује и то доприноси успешном спровођењу програма. Тренажни процес је реализован у
СЦ " Језеро", а у Кладовском "Ђердап-туристу " урадили су све да
активности спроведемо по плану - говори Небојша Видић, тренер
Бугарске екипе Балкан (Ботевград) један од сарадника магистра
Саше Грујића идејног творца академије.
М.Р.

НЕГОТИН – Баскеташице Евгенија Јовић, Кристина Ђурђић, Милица
Мицић и Јована Транић државне су првакиње Србије и представнице наше
земље на међународном финалу Спортских игара младих од 21. до 27. августа у Сплиту.
Неготинске кошаркашице, предвођене сигурном руком врсног стручњака Душана Мандића, тријумфовале су у дисциплини уличног баскета, “3
на 3”, на државном финалу Спортских игара младих Србије, недавно на Ади
Циганлији. Ове младе спортисткиње, као “Еликсир Хајдучице”, просто за
пораз нису знале, остваривши у групној фази све саме победе, што их је квалификовало за други круг такмичења. Да им на терену нико ништа није могао
показао је елиминациони круг када су, иако нису важиле за фаворите, дошле
до финала и победиле са 21:19 екипу из Краљева за коју се веровало да ће
се наћи на лидерском трону.
Државно финале спортских игара Србије 2016. одржано је под покровитељством Владе Србије, и уз помоћ и подршку Министарства за омладину и спорт, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и
Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда и Секретаријата
за спорт и омладину града Београда.
- Реч је о најмасовнијом балканској манифестацији за децу и омладину у којој је ове године учествовало око 50.000 деце основношколског узраста у 32 града. У финалним такмичењима се надметало 950 ђака, а само у
нашој дисциплини било је 11 екипа – истиче тренер Душан Мандић.
Осим Неготинки у женској и екипи из Врања у мушкој конкуренцији у
Сплит путују и победници такмичења у рукомету, одбојци, одбојци на песку,
малом фудбалу, шаху, тенису, игри „између две ватре“ и стоном тенису.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

