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За Дан рудара прослава у знаку 55 година РБМ-а
Општина Књажевац и Фондација “Ана и Владе Дивац” помажу пољопривреднике
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Општинско веће о Програму подршке самозапошљавању

ПОДРШКА ПОКРЕТАЧИМА СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
МАЈДАНПЕК - Крајем прошле недеље у Мајданпеку је заседало Општинско веће и дало
“зелено светло”за низ за више нацрта одлука којима се оснивачки
акти јавних предузећа усклађују
са новим законом, као извештају
о реализацији програма подршке
самозапошљавању у складу са
Локалним акционим планом запошљавања.
Усклађивање оснивачких
аката јавних предузећа са новим
законским решењима за које рок
истиче 3.септембра представљало је половину дневног реда
ове, 36. седнице Општинског већа
на којој је кроз разматрање захтева по јавном позиву за реализацију програма мере самозапошљавању из ЛАПЗ за 2016.годину, могао да се чује извештај о
реализацији ове мере, уз коју је
једно лице из осетљиве друштвене групе и још 15 оних који су
право на подршку самозапошља-

вању од Националне службе запошљавања, остварили право на
додатну финансијску помоћ од 40
хиљада динара. За овакву одлуку
обезбеђена је и сагласност Савета за запошљавање, уз констатацију да је прошле године ову
врсту помоћи остварило девет, а
сада већ 16 лица. Међу њима, као
и прошле године најбројнији су
они који су се определили за производњу ћумура, а охрабрује да је
нешто и више самозапошљавања
у области пружања услуга. Чланови Општинског већа усвојили су
и захтев Бодибилдинг и фитнес
клуба “GYM 030”за помоћ у организацији манифестације “Мајданпек open 2016”.
У складу са Законом о јавним предузећима, пред члановима Већа нашла се и информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања
јавних предузећа, друштава капи-

Локална самоуправа у граду на Дунаву зна приоритете

СТОП МИГРАЦИЈИ СТАНОВНИШТВА

КЛАДОВО - Туризам, пољопривреда и предузетништво, три су сегмента
у развоју општине Кладово чију обалу у дужини од 92 километра запљускује Дунав
велика река која је за становништво одувек била један од извора егзистенције.
Тај потенцијал мора се довести у функцију јер је то предуслов за развој локалне
заједнице коју оптерећује стална миграција становништва. Конкретни програми и
нова радна места морају бити приоритет у решавању тог проблема.
- Наша је орјентација да улагањима у афирмацију туристичких потенцијала број ноћења са садашњих 30.000, годишње повећамо за више од три пута.с
друге стране без отварања нових радних места нема услова за опстанак становништва на нашем подручју без обзира колико је оно атрактивно са туристичког
аспекта. То нас обавезује да конкретним потезима створимо услове за отварање
нових радних места-казао је за недељник “Тимочке” Радисав Чучулановић, пред-

тала и других облика организовања на које се примењује овај
закон, а чији је оснивач СО
Мајданпек и констатовано да с у
изостали јасни подаци, односно

да озбиљност овог начина извештавања о раду није добила потребну “тежину” у већини субјеката на које се односи.
И.Ћ.

Руководство општине са представницима месних заједница

ЗА БРЖЕ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
МАЈДАНПЕК - Састанком руководства општине са представницима месних заједница који је одржан првог дана августа, у општини Мајданпек започета
је пракса која ће, како се чуло бити настављена, а све са циљем да се заједнички
сагледају потребе и проблеми грађана да би се заједнички брже и решавали. Прво
окупљање била је прилика и за упознавање, будући да су овог пролећа одржани
избори у свим месним заједницама, са изузетком Јасикова и Мајданпека где из
одређених разлога нису и Клокочевца где је мандат изабраних на половини.
Поред информација о томе да ли је конституисана месна заједница, колико чланова броји савет, извршни одбор, ко су председници, да ли имају депоноване потписе и да ли је рачун месне заједнице у блокади, представници месних
заједница имали су прилику да укажу и на актуелне проблеме и потребе људи у
својим срединама. Показало се да већина има сличне захтеве, а највише проблема и питања у областима инфраструктуре, односно око путева, водоснабдевања, уређења водотокова, домова културе, школа и јавне расвете. Представници
локалне самоуправе су добили прилику да сагледају које ће од њих моћи да решавају сами, која – уз ангажовање јавних предузећа, а за која ће затражити помоћ
државних институција.
Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек је у свом излагању истакао да ће општина учинити све да се проблем решавају, а потребама изађе у сусрет, упркос незавидној финансијској ситуацији и смањеним буџетским
средствима, што је последица смањеног прилива и по основу зарада због мањег
броја запослених, али и трансферних средстава.
И.Ћ.

Радисав Чучулановић

седник општине Кладово.
На евиденицији Испоставе Националне службе за запошљавање у
Кладову регистровано је 1913 незапослених лица , а њих 950 нема квалификацију. Међу незапосленима су и 154 власника дипломе више или високе школе,
али и 61 особа са инвалидитетом. Четвртина незапослених, су лица млађа од 30
година, а око 27 одсто су старији од 50 година.
- Наш је задатак да до краја мандата посао добије око 300 наших суграђана различитих образовних профила. Ако у томе успемо покренућемо процес
заустављања миграције људи са нашег подручја-уверен је Чучулановић.
М.Р.

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

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
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Општина Неготин организовала састанак са дијаспором

ПОЉОПРИВРЕДА У ГОДИНИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
НЕГОТИН – Са жељом
да потенцијалним инвеститорима
представи неке од најатрактивнијих локација, Општина Неготин
организовала је састанак „Пољопривреда у години предузетништва“ у чијем су раду
учествовали наши земљаци на
привременом раду у иностранству, предузетници, представници удружења и газдинстава.
Мр Даниела Пејчић, члан Општинског већа задужена за образовање и дијаспору присутнима
је одржала презентацију реализованих програма и пројеката општине Неготин у последње три
године, док је Дејан Стефановић,
члан Општинског већа задужен
за пољопривреду говорио о
кључним активностима и резултатима неготинске локалне самоуправе из области аграра.
- Имамо сасвим солидну
комуникацију са дијаспором.
Неки су скептични јер су ранијих
година наилазили на препреке па
кажу да немају поверења, али
последњих година видимо да се
људи прилагођавају овом систему, па је и комуникација све
боља – каже Пејчићева.
Иако је већина учесника
имала примедбе на законску регулативу, неажурност у систему
администрације до слабих подстицаја и олакшица за будуће инвеститоре, овај састанак су
обележили примери добре
праксе коју су окупљенима представили Ален Вујић из Удружења
„ЕкоПарк“ из Јабуковца и Саша
Недељковић, привредник и оснивач „НТС фоод“, која је недалеко
од Неготина на 10 хектара прошлог лета подигла један од

најмодернијих воћњака јабуке у
региону.
- Дошли смо на идеју да
инвестирамо овде, зато што мислимо да Неготинска Крајина
пружа доста могућности за улагање, посебно у пољопривреди и
да то улагање може да се исплати. На основу концепта, који
смо имали, у овом случају су у
питању јабуке, направили смо буџетни план који је показао да
може, наравно не у првој години
већ у конктинуитету, да се исплати ово улагање и да можемо
да повратимо новац који смо уложили – истиче Недељковић, који
на својом плантажи, у кооперацији са “Делта аграром” гаји
Грени Смит, Црвени делишес,
Галу и Бребун, а ускоро га очекује
и прва берба.
Да је воћарство у Србији
последњих година у експанзији
потврдио је и професор доктор
Миладин Шеварлић, агроеконо-

миста и редовни професор на
Пољопривредном
факултету
Универзитета у Београду. Међутим, сматра он, оно што је карактеристично за целу Србију, па и
ово подручје је чињеница да
наши пољопривредници не схватају потребу удруживања и што
мисле да појединачним инвестирањем могу да начине велики искорак у циљу превазилажења
проблема у којима се Србија у
периоду транзиције налази.
- Сматрам да се морају
удруживати да би заједнички, без
обзира колико су појединачно велики, а нико није појединачно
велик да буде неки озбиљнији
играч ни на локалном, а камоли
на глобалном тржишту, и под једном робном марком пласирали
производе. Морамо да правимо
капацитете који су економски
одрживи у односу на капацитете
које постоје у земљама ЕУ, а то
значи да хладњача не може да се

гради без минимум 5.000 тона и
више воћа, морамо да се договарамо и приликом подизања засада о сортама јабука у складу са
тржишним истраживањима, да
тежимо да добијемо већи удео
финалних производа у структури
производње, јер на тај начин
упошљавамо и нашу радну снагу
и домаће капацитете за амбалажу и све што је потребно да
пласирамо производ и постанемо тржишно препознатљиви.
То значи да извозимо нашу робну
марку, а не сировине које други
прерађују и пласирају као своје
производе без икакве препознатљивости Србије – каже професор др Шеварлић.
Србија би, сматра професор Шеварлић, требало да, осим
оријентације на савремену производњу јабука, искористи потенцијал узгајања аутохтоних сорти
јабука и да тежи органској производњи која, осим што је здрава
и безбеднија, показује годишњи
пораст тражње више од 30 одсто.
Др Шеварлић је обишавши воћњак “НТС фоод-а”, похвалио напоре власника и запослених да
створе један модеран воћњак и
примењују све агротехничке
мере, од технике садње, опрашивања, преко одржавања, изградње система за наводњавање
и система противградне заштите
до приноса, који ће, судећи по
квалитету јабука, бити рекордни.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин

Општина Књажевац и Фондација “Ана и Владе Дивац” помажу пољопривреднике

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ПЧЕЛАРИМА
КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац и Фондација
“Ана и Владе Дивац” настављају да помажу младе пољопривреднике у књажевачком
крају. Крајем јула потписани
су уговори са двадесеторо
младих пчелара, којима ће локална самоуправа и Фондација Дивац помоћи да унапреде производњу меда.
Субвенције предвиђају
да пчелари почетници добију
ројеве, кошнице или опрему.
Услов конкурса био је да корисници субвенција буду
млађи од 45 година и да имају
од једне до 10 кошница.
Ово је друга година

како општина сарађује са
фондацијом “Ана и Владе
Дивац”, каже помоћник председника општине за пољопривреду Марко Стојановић.
- На прошлогодишњем
конкурсу фондација “Ана и
Владе Дивац” и општина Књажевац помогли су преко 30
младих пољопривредника
који су том приликом добили
саднице, механизацију или
опрему. У име општине Књажевац уговор је потписао
председник Милан Ђокић, а у
име Дивац фондације Нада
Обрадовић –казао је Стојановић.
Љ.П.
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Министар Александар Вулин отворио у Дому “Станко Пауновић“ сензорну собу

ЗА БОЉИ ЖИВОТ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ
НЕГОТИН – Захваљујући
Електропривреди Србије, неготински
Дом „Станко Пауновић“ добио је сензорну собу намењену деци и младима са поремећајем сензорне
интелигенције, вредну милион динара. Ово је, истакао је Недељко
Марковић, директор корпоративних
послова ХЕ „Ђердап“, шеста сензорна соба у Србији, у које је до сада
ЕПС уложио укупно 5,25 милиона динара.
- Електропривреда Србије и
овим путем показује да своје успехе
не види само у свом пословању, него
и у друштвено одговорном понашању
и хуманитарном раду, који је евидентан. Спремни смо да и убудуће помажемо овакве акције – рекао је Марковић.
Собе за стимулацију чула користе се у терапији деце са тешкоћама. У индивидуалном или групном раду опремљене су елементима за подстицање визуелног, тактилног, чула мириса и слуха.
- Донација има огроман значај за кориснике Дома, за 12 детета
са сметњама у развоју која су смештена тренутно код нас. Побољшаће
им функционалност у сваком смислу
изазивањем стимуланса разних врста
и надам се да ће у убудућности користити свој деци којој ће бити потребна
– истакао је Милош Милошевић, директор Дома “Станко Пауновић” на
свечаном отварању сензорне собе,
којем је присуствовао и министар за
рад, запошљавање, борачка и со-

цијална питања, Александар Вулин.
Министар је истакао да ће у
наредном периоду настојати да уз
помоћ донатора и пријатеља обезбеде сензорне собе свима којима су
оне неопходне, како би и деци и њиховим родитељима омогућили квалитетнији живот.
- Ми сматрамо да су сензорне собе значајно терапеутско
средство и да свака наша институција
треба да има ову собу. Надамо се да
ћемо захваљујући донацији Електропривреде Србије и других наших
пријатеља и донатора успети то да
урадимо до краја године, да неће

бити ни једна установа у којој наша
деца неће моћи да затраже помоћ,
када је сензорна соба у питању. Електропривреда има слоган „Укључи се
у живот“ и ово је сјајан начин да се покаже да је она део наших живота и да
су укључени у свакодневни живот и
свакодневне потребе ове деце. Ви
када помогнете овој деци не помажете само њима, већ и њиховим породицама, људима који брину о
њима, људском бићу према коме
живот није био поштен и на нама је да
се изборимо да то оштећење буде
блаже и да им живот буде праведнији
и достојнији човека – додао је Алек-

сандар Вулин.
Министар је у пратњи представника ЕПС-а, локалне самоуправе
и својих сарадника обишао Дом и
сензорну собу, а након тога организован је састанак коме су присуствовали: Јован Миловановић, председник Општине Неготин, Мирослав
Кнежевић, начелник Борског округа,
Милош Милошевић, директор Дома,
Дане Суруџић, директор неготинског
Центра за социјални рад, али и Верица Чарапић, директорка филијале
ПИО у Бору, Соња Станковић, директорка филијале Националне службе
за запошљавање у Бору, као и Јасмина Везурић, шеф одсека Инспекције рада за Борски округ.
- Локална самоуправа у
складу са својим законским овлашћењима и обавезама издваја значајна
средства за социјалну заштиту и то
ће чинити и у наредном периоду –
рекао је, том приликом, Јован Миловановић, председник Општине Неготин.
Боравак у Неготину Александар Вулин је искористио и за кратку
посету неготинском Покрету социјалиста и разговор са чланством и
гостима из општинских одбора ПС у
Кладову и Бору, у срдачној и пријатној
атмосфери.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира
Општина Неготин

Амбасадор Ли Манчанг по задатку кинеског председника посетио РТБ Бор

САРАДЊА СА СРБИЈОМ МОРA
ДА БУДЕ СУШТИНСКА
БОР - Више је него јасно да кинеска и спрска влада придају велику пажњу унапређењу кинеско-српског стратешког партнерства и традиционално великог пријатељства двају народа, имајући у виду
привредну делегацију која је у РТБ Бор дошла 30. јула. Амбасадор Кине
у Србији Ли Манчанг, са супругом, на разговор са менаџментом „Бора“
повео је и директора „Хестила“ Сонг Сихаија и привредну делегацију
кинеске компаније „China Power“.
- Председник Си Ђипинг је, након недавне посете Србији, амбасади поставио јасан задатак – сарадња са Србијом у свим областима
мора да буде суштинска. Овде сам да испуним први задатак, а то је
разматрање облика сарадње „Хестила“ и РТБ-а Бор и разговори о
заједничким пословима у рударству - рекао је амбасадор Манчанг.
Генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски сложио се са
амбасадором Манчангом да из пријатељских односа двеју држава
треба да произађе привредна сарадња, бизнис и профит интересантан
за обе земље.
- Разговарали смо о односу РТБ-а Бор и „Железаре“ Смедерево, тачније шта „Железара“ може искористити из РТБ-ове шљаке и
других нуспроизвода. Разговори ће се наставити и продубити на стручној основи, уз подршку и једне и друге владе. Разговарали смо и о сарадњи у области рударства и повећања производње у рударству на
начин који ће донети профит за обе земље – казао је Спасковски.
Гости најмногољудније земље света су после разговора са менаџментом РТБ-а Бор разгледали нову топионицу и фабрику сумпорне
киселине.
- Циљ посете је да нађемо простор за будућу сарадњу и да се
мало боље упознамо са компанијом која већ 113 година ради на једном
од богатијих налазишта обојених и племенитих метала у Европи и на
читавом свету – рекао је кинески амбасадор.
Г. Т. В.
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Манифестација у Михајловцу

Неопходна средства за изградњу инфраструктуре

Д У Н А ВС К О СА Б О РО ВА Њ Е

ЈОШ СЕ ЧЕКА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ

НЕГОТИН – Село Михајловац представило је најбоље што има на
овогодишњој смотри „Дунавско саборовање“ која је окупила велики број заљубљеника у село, али и у највећу европску реку - Дунав. Уз учешће чланова
фолклорног ансамбла „Дуњерика“ и фрулаша Небојше Првуловића, на прелепом михајловачком шеталишту, мештани овог села изложили су своје рукотворине, вина, воћне ракије...
Да се добар глас далеко чује управо је потврдило и овогодишње „Дунавско саборовање“ у организацији месне заједнице Михајловац и Општине
Неготин. Дружење мештана и гостију из целог региона започело је прошле године захваљујући члановима михајловачке Асоцијације наутичког туризма и
њиховом пројекту „Оживљавање крајинских села кроз развој наутичког туризма“ , који су средствима општине Неготин реализовали у сарадњи са Месном заједницом Михајловац.
-Заједно смо препознали одличан географски положај овог првог

крајинског села на обали Дунава кроз које сваке године прође на хиљаде бициклиста из Европе. Богате и необичне историје, која је грађена од римских
императора па све до данас, ушушкано у загрљај Замне и Дунава, стари и
нови Михајловац, може бити добро место за провод и туризам у годинама
које долазе – истакла је Данијела Николић из Асоцијације за развој наутичког
туризма Михајловца.
Жеља је организатора да ова смотра прерасте у прави “Крајински
сабор на Дунаву”. Тада ће, надају се Михајловчани, њихово “Саборовање”
окупити и комшије из других села и што да не и са друге стране Дунава, како
би свима који дођу на прави начин презентовали богату културну баштину
овог краја.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Кладово сарађује са Карансебешем из Румуније

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 700 ХИЉАДА ЕВРА
КЛАДОВО - Прекогранична сарадња у области културе била је тема
разговора руководства општине Кладово и делегације из румунског града Карансебеш. Реализација пројекта који ће афирмисати културне садржаје од
концерата фолклорних ансамбала до сабора народног стваралаштва доминантне су области у којима заједнички интерес виде учесници састанка.
- Реч је о пројекту вредном 700.000 евра и биће реализован у виду
дуплог огледала јер ће се новац делити на пола. Зато је наш наредни корак
организовање састанка чланова пројектних тимова чији ће задатак бити да
дефинишу концепт његовог спровођења. Наш интерес је да уз помоћ средстава из ИПА фондова прекограничне сарадње променимо досадашњи
модел и концепт етно-фестивала-казао је Радисав Чучулановић, председник
општине Кладово.
Интерес у реалиазацији пројекта имају и партнери из суседне Румуније.
- Задовољни смо што смо наишли на подршку општине Кладово која
је исказала спремност за учешће на пројекту и то нас уверава да заједничким
ангажовањем можемо стићи до жељеног циља- поручио је Флорин Божин, директор ансамбла Доина Банатули из Карнасебеша.
М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Међународни споразум о отварању граничног
прелаза на Кадибогазу потписан је још 2007. године. Иако је, постављањем камена темељца, пре две године озваничен почетак радова,
посетиоци овогодишњег Сабора на Кадибогазу имали су прилику да
се увере да реализација пројекта граничног прелаза “на терену” није
одмакла даље од почетка.
Учесници Међународног сабора на Кадибогазу догодине ће
обележити јубилеј који баш и није за понос - 10 година од потписивања
међународног споразума о отварању малограничног прелаза између
Србије и Бугарске. Камен темељац положен је 2014. чиме је озваничен почетак радова на изградњи прелаза. Посетиоци који су ове године били на простору између Новог Корита и Салаша могли су да се
увере да се даље од почетка није стигло.
- Са наше стране урађена је и планска и пројектно-техничка
документација, као и доста тога од инфраструктуре. Надамо се да ће
и бугарска страна, ако не у наредним месецима, онда у наредним годинама уредити део приступног пута како би овај гранични прелаз
могао да инфраструктурно заживи и то ће бити онај основни предуслов, после чега следи доношење адекватних одлука, како би званични гранични прелаз овде био успостављен - изјавио је Милан
Ђокић, председник општине Књажевац.
Чињеница је да реализација овако великог пројекта зависи од
политичке воље двеју држава, односно њихових влада.
- Не постоје препреке у том смислу, споразум је потписан, чиме су
државе казале шта желе, сада је важно да се уради технички део
посла. Потребно је обезбедити средства којима би се финансирала
изградња инфраструктуре за овај гранични прелаз - рекао је Владан
Радовановић, председник Организационог одбора Сабора.
Званичници се слажу да би гранични прелаз унапредио сарадњу и олакшао функционисање читавих региона, северозападне
Бугарске, односно југоисточне Србије.
Љ.П.
Црква Светог пророка Илије обновљена 2014. године

ВЛА ДИКА У БУЧЈУ

КЊАЖЕВАЦ - Његово преосвештенство епископ Иларион служио је
другог августа, на празник Светог Илије Свету архијерејску литургију у истоименој цркви у селу Бучју код Књажевца.
Велики број верника окупио се у сеоској цркви, како би обележили
своју славу и присуствовали светој архијерејској литургији коју је служио тимочки епископ Иларион.Према речима мештана, ово је прва посета једног
владике Бучју у последњих сто година. Његово преосвештенство каже да му
је драго што је видео пуно људи у цркви коју су сами обновили.
Црква Светог пророка Илије подигнута је пре 100 година, а напорима мештана
и уз подршку општине Књажевац, обновљена је 2014. године. У априлу месецу ове године сви радови су завршени обнављањем конака у порти цркве.
Љ.П.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(1)

БОРСКИ ТУРИСТИЧКИ КОНТРАСТИ
БОР -Тешко је егзактно устврдити да анализа и афирмација туристичких ресурса и потенцијала
општине Бор никада није рађена. Туризам у општини Бор саставни је део
свих економских, политичких па и геополитичких дешавања деценијама
иза нас. Чињеница је, пак, да је много
тога урађеног на туристичкој инфраструктури још од друге половине прошлог века временом запуштено,
пропало и није више у фукнцији коју је
имало. До значајнијег помака долази
током протеклих 5-6 година, али је то
недовољно и није на нивоу великих
потенцијала и могућности које постоје.
Задатак овог медијског циклуса је указивање на све те неисцрпне потеницијале, постојећу и
потребну инфраструктуру, као и анимирање надлежних на озбиљнији и
конкретнији приступ туризму у континуираном и планском смислу. Насотојаћемо да дамо бар мали медијски
допринос упознавања шире јавности

потенцијале за значајан искорак у рекреативном, планинском, ловном, риболовном, спортском, зимском, језерском, бањском, сеоском туризму, у
квантитативном смислу, али све то не
прати ни елементарна инфраструк-

Дворац Карађорђевића: фото након изградње 1856, почетком овог века и данас

са свим тим туристичким бисерима и
потенцијалима и могућностима њиховог стављања у функцију одрживог туризма. Све то под геслом: свеобухватно, појединачно, афирмативно,
реално и перспективно о борском туризму.
Након завидног степена развоја туристичких потенцијала током
прошлог века дошло је до велике
стагнације, па и пропадања комплетне туристичке инфраструктуре.
Део те инфраструктуре обновљен је и
стављен у функцију, али укупан потенцијал општине Бор далеко је од своје
одрживости, значајном учешћу у при-

ову перспективну и исплтиву делатност, нарочито у области сеоског туризма и шансе младих на селу.
Развој туризма у дугорочном
смислу допринеће привредном развоју, већем броју радних места и
афирмацији овог краја. Стручне анализе су показале да поред експлоатације бакра перспектива лежи и у
развоју туризма, који ће поспешити
развој многих производних и услужних
грана.
Пројекат ће у медијском смислу ставити пред очи јавности све туристичке локалитете, њихове смештајне, инфраструктурне предности и
мане и понудити компетентна мишљења о даљим правцима деловања,
сходно расположивим могућностима,

сијским средствима и новим идејама.
Медијски пројектни тим ће
најпре детаљно описати постојеће
стање, где није све црно, али није ни
планско, исплативо и перспективно.
Какво је тренутно стање у борском туризму одговориће они који су за то
компетентни. Шансу за то добиће и
критичари и промотери.
Да би били постигнути жељени резултати неопходно је посредством стручне јавности, позитивних
примера и конкретним предлозима
решења и правца деловања одговорити шта треба урадити краткорочно,
средњорочно и дугорочно да борски
туризам стане на своје ноге и не буде
тек само трошак.
Све активности биће спорведене у правцу да се докаже да туризам у Бору, уз релативно мала
финансијска средства или подршком
адекватних фондова може сам да
дође у позицију да зарађује и сопственим средствима инвестира у свој развој и одрживост.
Задатак пројекта биће да докаже да ће развој туризма подстаћи и
развој још неких грана привреде и општем бољем стању:призводња здраве хране, домаће радиности, стање
у култури, спорту, бољем квалитету
живота на селу, већем приливу средстава у буџет општине...запошљавању, повећању наталитета!
Медиј сам по себи не може
да реализује саме пројекте у области
туризма али може да има значајну

тура.
Упркос великим туристичким
потенцијалима, општина Бор је у привредном смислу моноструктурна и
уско повезана са судбином Рударскотопионичаског басена ''Бор'' . Све
више сазрева становиште да је то погрешно и да је неопходно покренути и
све остале ресурсе и ставити их у
функцију динамичнијег привредног
развоја, нових одрживих радних
места и задржавања становништва на
овим просторима, а посебно у сеоским срединама.
Са медијског становишта, постоји оправдана потреба да се укаже

Борски аеродром: фото 2009. годинe и данас

могућностима коришћења фондова
државе и ЕУ.
Приватни предузетници, млади незапослени, сеоско становништво и сви остали грађани, доћи ће
до већег броја информација које указују на могућности и шансе личног ангажовања, али и свеукупног значаја за
развој општине Бор. Развоју туризма
значајно могу да допринесу и страни
инвеститори са додатним финан-

улогу у бољем информисању, сагледавању и подстицању расправа на
ову тему.
Редакција ''Тимочких''
Пројекат “Борски бисери туризма у
тимочкој нисци” суфинансира се
средствима из буџета Оптине Бор “Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају
ставове органа који је доделио средства”

Фото: напуштени базени у Брестовачкој бањи и борски базени

ходима буџета, већој посећености,
медијској и свакој другој доступности
грађанима Србије па и шире.
Све досадашње локалне
власти имале су кампањски приступ и
мало је планских докумената и организованих кадровских и финансијских
ресурса уложено у подизању туристичке понуде на виши и исплативији
ниво. Потенцијали су неоспорни, разноврсни и непоновљиви, али су и
даље велика тајна, са недостатком
смештајних капацитета, стручног
рада, маркетинга...
Општина Бор има неисцрпне

на све предности и мане, да се овој
области приступи транспарентније и
да се анимирају надлежни како би све
туристичке потенцијале подигли на
комерцијалнији, атрактивнији и примамљивији ниво.
Опши циљ пројекта је оспособљавање чланова пројектног тима,
у ужем и ширем смислу, за квалитетније праћење и медијско утицање на
развој борског туризма и његово
представљање широј јавности.
Циљ пројекта је и анимирање приватног сектора и предузимљивих појединаца да се определе за

Фото: пут за ''малу Швајцарску''(Горњане)
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У Мајданпеку ће сутра бити обележен Дан рудара

ПРОСЛАВА У ЗНАКУ 55 ГОДИНА РБМ-А
МАЈДАНПЕК – Овогодишња прослава 6.августа, Дана
рудара Србије у Мајданпеку,
биће централна за РТБ Бор и
прилика да се обележи и 55 година рада обновљеног Рудника
бакра Мајданпек. Запослени у
РБМ-у и Мајданпечани ће традиционалним манифестацијама, у присуству званица и гостију, обележити свој празник.
За осморо запослених у
Руднику бакра Мајданпек, који
су између два празника рудара
отишли у заслужену пензију (пет
старосну и троје инвалидску)
биће приређен пријем, а затим
и обилазак изложби које су приређене поводом Дана рудара. У
Градској галерији, Удружење за
Мајданпек ће приказати традиционалну изложбу фотографија
“Из живота старог Мајданпека” ,
са “бонус” изложбом “Мајданпечки портрети”, а у фоајеу ће
своје фотографије кроз изложбу
“РБМ између два празника рудара” представити млади мајданпечки фотограф Милан Клческо.

У мајданпечком Музеју
заинтересовани могу да погледају изузетно занимљиву тематску изложбу „Геоприрода подручја Мајданпека и Чоке Марин“,
аутора мр Перише Живковића,
а предвиђена је и посета Рајковој пећини. Ово рударско окупљање биће прилика за доделу
највишег басенског признања,

Odbrojavanje pred početak 50. Gitarijade startuje 8. avgusta

POČINJE PRATEĆI PROGRAM GITARIJADE

Od 8. do 10. avgusta na Gradskom trgu u Zaječaru biće održan jedan od
pratećih programa 50. Gitarijade - COUNTDOWN 2016.
Reč je o seriji koncerata na kojima će svirati pobednici sa ranijih Gitarijada i
prijatelji festivala - bendovi i muzičari koji su i ranije nastupali na ovom festivalu.
Koncerti na Trgu Oslobođenja u Zaječaru počinju u 20 sati, a nastupiće:

P o n e d e l j a k
8 .
a v g u s t
BELE NAJK ČARAPE
MUD FACTORY
DOK 7
D ZOO
MLADEN PECOVIĆ BEND
U t o r a k
9 .
a v g u s t
VIS NOVI DAN
COTON PICKERS
KIZA BLUZA BEND
TEXAS FLOOD

S r e d a
1 0 .
a v g u s t
DRTI BEND
SIGMA
ART DILER
BRANKO MARUŠIĆ ČUTURA &
GRUPA 21 GRAM

награде “Инжењер Шистек”, али
и да Самостални синдикат металаца Србије, сатовима награди најбоље рударе из читаве
државе, а први пут, истим поводом најбоље у свом чланству
награди и Грански синдикат индустрије, енергије и рударства
“Независност”.
На Градском базену у

Мајданпеку ће 6. августа бити
организовано ноћно купање уз
пригодан музички програм, а
неће изостати ни традиционални шестоавгустовски концерт
на градском тргу. За лепу завршницу празничног дана у Мајданпеку побринуће се Дејан Петровић и “Big Band” оркестар.
И.Ћ.

8

СПОРТ

БРОЈ 203

Завршена 15. ђердапска наутичка регата

ВЕСЕЛИ ДУНАВСКИ СПУСТ
КЛАДОВО - После 27 сати
проведених на води, етапом од
Брзе Паланке до ХЕ "Ђердап 2",
(20 километара) завршена је традиционална 15. Ђердапска регата.
Наутичари, њих стотинак из Београда,Смедерева, Неготина, Д.Милановца, Зајечара, Текије и Кладова у двадесетак пловила различитих габарита, за три дана у три
етапе превалили су пловни пут дуг
92 километра.
Упркос великој врућини,
учесници веселог дунавског спуста
без проблема су стигли на крајње
одредиште. У тропским условима
пловидба Дунавом пријала је љубитељима реке из седам градова
Србије. Генерални покровитељи
приредбе били су општина Кладово и ТОО Неготин.
М.Р.
Спортско - хуманитарна акција окупила више од 2000 људи

Приход са ватерполо турнира за Тиршову и болнице у Бору и Мајданпеку

ТРОЈКА ИЗ БЛОКА

БОРУ ПРОМОЦИЈА - ЗДРАВСТВУ
2,8 МИЛИОНА ДОНАЦИЈЕ

КЛАДОВО - У другом издању спортско - хуманитарна акција "Тројка
из блока "у Кладову је одржана у предивном амбијенту на терену градске
основне школе . Учешће у брзом шутирању тројки узело је око стотину младих
људи , а одлична атмосфера и сјајна организација привукла је више од 2000
посетилаца.“Тројка из блока” се спроводи широм Србије, за циљ има окупљање младих људи, познатих личности из света спорта, културе и музике,
као и велики број спонзора и добротвора који финансијски подржавају реализацију циљева.
- Мени је пуно срце када могу да помогнем људима. Задовољан сам
што сам део приче која се пету годину за редом одржава у више од 40 градова
Србије- казао је промотер Предраг Васић, глумац који је популарност стекао
играјући малог Станоја у филму "Монтевидео бог те видео".
Од прошле године значај манифестације препознала је и локална
самоуправа, ранијих година власт за хуману приредбу није имала слуха, а

ове године турнир је отворио Радисав Чучулановић, председник општине Кладово првим шутевима ван линије 6,75 метара.
- Хуманост је поново показала да не познаје границе. Кладовљани
су људи великог срца увек спремни да испоље солидарност. Овог пута су решили да уз подршку организације "Срби за Србе", КК " Ђердап" и локалне самоуправе помогну десеточланој породици Јовановић. Ја сам им захвалан на
гесту добре воље -поручио је Чучулановић.
“Тројка из блока” је идејни хуманитарни пројекат организације ''Срби
за Србе'', покренут 2012. године уз подршку Кошаркашког савеза Србије.
-Наша је намера да кроз спорт и дружење помогнемо људима у невољи. Хуманост је врлина људи у Кладовском крају и то је био повод да локална заједница подржи пројекат и укључи се у збрињавање угрожених
породица. Кладовљани су поново били на висини задатка- казао је Милош
Симоновић, портпарол организације "Срби за Србе".
Логистичку подршку акцији чија је намера да се помогне вишечланој
породици Јовановић из Кладова у којој одраста седморо деце дали су КК "
Ђердап" и неуморни Марко Брканлић организатор турнира.
Победник у брзом шутирању тројки је Милош Крчмаревић са укупно
21 поеном у финалу, друго место заузео је Горан Петровић са 20 погодака, а
треће место припало је Немањи Стефановићу са 13 постигнутих кошева у
финалној серији. Са хуманог аспекта сви учесници су победници, а допринос
приредби дало је и стотинак бајкера учесника мото-скупа у месту Јабуковац.
М.Р.

БОР - Средства у износу од 2,8 милиона динара, прикупљена од продаје карата и донаторских средстава са хуманитарног ватерполо турнира
„Бор 2016“, који је одржан у Бору од 14 до 17 јула, усмерена су за побољшање
услова и набавку неопходних медицинских апарата за Универзитетску клинику
Тиршова у Београду и дечијим оделењима болница у Бору и Мајданпеку,
речено је на прошлонедељној конференцији за новинаре у хотелу “Језеро”
на Борском језеру.
- Договор између стручног штаба Ватерполо савеза Србије и организатора турнира у Бору, је да поред донације од два милиона динара за клинику у Тиршовој, по 400 хиљада динара буде донирано и дечијим оделењима
болница у Бору и Мајданпеку. Комплетан трошак око турнира је покривен из
продаје улазница и прилога који су дали донатори. Идеја је да овакав спортски догађај, постане традиционалан, и да пред европско првенство и светске
игре, поново будемо домаћини, јер је оцена да је изузетно успешно организован ватерполо турнир у Бору – казао је Спасковски.
Др Мирјана Раичевић, начелница неурохирургије Универзитетске дечије клинике Тиршова изразила је захвалност на овој вредној донацији.
– Испред управе Универзитетске дечије клинике и свих запослених
у нашој болници а пре свега свих малишана које смо лечили и лечићемо надаље, велико хвала Бору и Ватеполо савезу Србије . Ми смо са Бором увек
имали дивну сарадњу, а зближавали су нас наши пацијенти. До сада смо увек
излазили као победници а надам се да ћемо тако радити и убудуће. Донација
је драгоцена и значиће пуно јер има пуно ствари које треба побољшати.
Имамо пуно отворених пројеката, и према приоритетној листи договорићемо
да новац буде утрошен за оно што је најнеопходније – казала је др Раичевић.
Захвалност на овој помоћи изразиле су и др Мариа Стефановић, начелница дечијег оделења Опште болнице у Мајданпеку, која је нагласила да
ће средства бити утрошена за куповину најнеопходнијих медицинских апарата, као и др Славица Вучковић, педијатар са дечијег оделења Опште болнице у Бору, која је казала да ће у договору са управом болнице новац бити
употребљен за најприоритетније ствари за добробит малишана.
Немања Маријан, генерални секретар Ватерполо савеза Србије
рекао је да су учесници турнира били одушевљени дочеком и смештајем ватерполиста у хотелу „Језеро“, као и комплетном организацијом турнира.
- По завршетку турнира од свих федерација смо добили захвалнице
и честитке за организацију овог спортског догађаја – казао је Маријан.
Д.К.

