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Конференција за новинаре у РТБ “Бор“

РТБ У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПОСЛОВАО ПОЗИТИВНО
БОР - Рударско – топионичарски басен (РТБ) „Бор“
остварио је за првих шест месеци ове године позитиван резултат од 6,54 милиона долара
из текућег пословања без амортизације, нагласио је Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ.
- Одговорним пословањем и максималном штедњом
успели смо да првих шест месеци рада доведемо до успешности. Предстоји нам велики
задатак а то је повећање производње у Руднику бакра у
Мајданпеку. Инвестирали смо
у нову Флотацију у Мајданпеку.
Усвојен је УППР, чека се још на
потврду Апелационог суда уколико буде жалби. Било је много
потешкоћа у раду у претходном
периоду, где нас је у једном периоду погодио и нагли пад
цене бакра са 7500 на 4300 до-

лара, али смо одговорним пословањем успели да све то
пребродимо - казао је Спасковски.
Он је истакао да ће се и
даље инсистирати на штедњи у
пословању.
- За првих шест месеци
смо уштедели готово милион
долара сваког месеца и тај резултат је одраз домаћинског пословања. Немамо пуно простора код смањења цена,
остаје нам да у техничким решењима радимо на смањењу
потрошње електроенергије и
репроматеријала. Још једном
ћемо сагледати трошкове радне снаге, почев од онога што
социјални програм може да понуди и технолошки вишак, али
ћемо такође још једном преиспитати и боловања радника.
Не може неко ко је прекорен да
лоше ради, отвори боловање

само тим потезом што је у дознакама написано да је у питању психичка нестабилност
или некаква нерегуларност да
се не може бавити послом. Има
случајева да се открију запос-

лени под дејством наркотика,
пошаљу на преглед, потврди се
то и поново се врате на посао.
Све ће се то поново преиспитати - рекао је Спасковски.
Д.К.

Одржана седница Скупштине општине Неготин

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ
НЕГОТИН – Одборници
Скупштине општине Неготин већином гласова усвојили су Извештај о
извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за првих шест месеци ове године, али и друге
одлуке, битне за функционисање
локалног парламента. Буџет општине Неготин за 2016. пројектован је на износ од 1.207.334.000
динара, а укупни приходи и примања свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања на 1.549.514.000 динара.
- Буџетски приходи у првих
шест месеци текуће године остварени су у обиму од 455.111.916 динара, са наменским и ненаменским
трансфером из Републике, односно
457.100.071 динара са примањима
од продаје нефинансијске имовине
и рефундацијом боловања преко
30 дана. Расходи и издаци буџета
општине у истом периоду извршени су у укупном износу од
424.793.546 динара - истакла је Валентина Ђуричић, шеф Одељења
за буџет, финансије и ЛПА.
Она је истакла да су се из
буџета у првој половини године финансирала 292 радника за чије је
бруто плате у том периоду утрошено 104.805.756 динара. За текуће
поправке
и
одржање
утрошено је 59.047.204 динара, за
субвенције у развој пољопривреде

610.000, за социјално осигурање и
социјалну заштиту 4.245.766 динара... За накнаду штете услед елементарних непогода утрошено је
590.453 динара. Због ванредне ситуације у Штубику средства у висини од 550.453 динара утрошена
су за куповину воде за пиће и хлорината. За новчане казне и пенале
по решењу судова, утрошено је
10.704.339 динара, од којих се
9.568.897 динара односи на исплату накнада за ујед паса луталица. У многим позицијама остао је
неутрошен знатан део средстава,
па је суфицит буџета око 32 ми-

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

лиона динара.
- Ја сам увек био спремам,
па и сада, да кажем да суфицит не
треба да се остварује у буџету, зато
што буџет није банкарска установа,
већ институција где се прикупља
новац који би требало да се троши
на одређен начин. Међутим, ако не
постоје довољно добри пројекти,
ако не постоји разлог да се они
утроше на адекватан начин, онда је
боље и суфицит него неадекватно
трошење буџета – прокоментарисао је новинарима донете одлуке
на крају седнице др мед. Љубисав
Божиловић, председник Скупштине

општине, који је похвалио одборнике за ефикасност јер је седница
реализована за само 45 минута.
Први човек локалног парламента је истакао да је седница
морала да буде одржана због извештаја о шестомесечној реализацији буџета, али и Одлуке о изради
плана детаљне регулације Луке у
Прахову, чији је саставни део и решење о приступању израде Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације луке Прахово. Усвојен је и
лањски извештај о раду ЈП “Боговина” Бор за прошлу годину, као и
измене и допуне програма пословања овог предузећа, чији је један
од оснивача и Општина Неготин.
И на овој седници, одборници су усвојили бројне одлуке о
прибављању непокретности, овога
пута у катастарским општинама
Вратна, Уровица, Брестовац, Чубра
и Ковилово, као и непосредном погодбом, уз накнаду, у катастарској
општини Мала каменица, а усвојено је и Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини општине Неготин непосредном погодбом у КО Уровица.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира
Општина Неготин

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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Испод Андезитског прста асфалтирана деоница пута

ЈП " Јединство " обогатило возни парк

У Р Е Ђ Е Н У Л А З У Г РА Д

МАШИНА ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД НА ТЕРЕНУ

МАЈДАНПЕК - На улазу у Мајданпек из правца Кучева, почетком
августа, асфалтирана је 850 метара дуга деоница дела државног пута и
Б реда број 33, испод Андезитског прста, чиме су после готово годину
дана, створени сви услови за несметано одвијање саобраћаја на овој
деоници која је била измештена због планског проширења површинског
копа Рудника бакра Мајданпек и преусмеравања експлоатације са Северног на Јужни ревир. Током неколико летњих месеци прошле године,
саобраћај је због тога био преусмерен на заобилазни, Партизански пут.
Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек изразио је задовољство због завршетка радова на овој деоници и захвалио грађанима
на разумевању које имају за пословне потезе који се предузимају у Руднику бакра Мајданпек са циљем да се још увек сложена ситуација превазиђе. Он је подсетио да је Рудник бакра Мајданпек је стуб ове општине
и овог града и да једноставно, нема живота Мајданпеку без рудника.
КЛАДОВО - Возни парк ЈП " Јединство" надограђен је новом комбинованом мултифункционалном машином која располаже са утоварном и ровокопачком граном. Вредност инвестиције је 10,5 милиона динара, а
обнављање возног парка допринеће ефикаснијем деловању на терену. Нова
машина опслуживаће све потребне радове који предстоје на отклањању кварова на водоводној, канализационој и топловодној мрежи.
- Ми смо уочили да имамо доста проблема када су запослени у
Јединству приморани да интервенишу на терену због недостатка ровокопача.
То је био разлог да дамо сагласност за реализацију инвестиције вредне око
10,5 милиона динара. Куповином нове машине створени су услови за много
квалитетније пружање услуга грађанима општине Кладово - казао је Радисав
Чучулановић, председник општине Кладово.
У оквиру обнављања механизације ЈП " Јединство" покренуло је поступак за набавку камиона - цистерне за превоз питке воде.
- Возило које поседујемо у функцији је више од три деценије, тако да
смо проценили да је дошло време да га заменимо новим. Тај проблем као и
код мултифинкционалне грађевинске машине препознала је локална самоуправа од које смо добили сагласност за занављање возног парка - казао је
Бранко Мајкановић заменик директора ЈП "Јединство".
М.Р.

Планско проширење површинског копа РБМ-а, наметнуло је запосленима у овом предузећу решавање бројних инфраструктурних проблема од којих је измештање магистралног пута била само једна
обавеза.
- Пре годину дана били смо принуђени да изместимо деоницу
пута испод Андензитског прста на нову локацију, да порушимо мост преко
којег се саобраћај одвијао, а грађанима смо обећали и као друштвено
одговорно предузеће испунили своје обавезе да се на овој деоници саобраћај поново одвија нормално – рекао је Бранислав Томић, директор
РБМ-а и нагласио да су у реализацији имали драгоцену помоћ Владе
Републике Србије.
- Без помоћи Владе Републике Србије све ово не би могли да
урадимо. Ми смо овим добили не само 850 метара асфалта већ и улаз
у град какав се очекује.”
Асфалтирање ове деонице, није условило прекид у саобраћају.
И.Ћ.

Положени венци и цвеће на спомен обележје на Караџину

ДАН ФОРМИРАЊА
ЗАГЛАВСКО – ТИМОЧКОГ ОДРЕДА

У организацији Удружења за пољопривреду општине Мајданпек

ПРЕДАВАЊЕ О РАЗВОЈУ СТОЧАРСТВА
МАЈДАНПЕК - У организацији Удружења за пољопривреду
и помоћ Општине Мајданпек у уторак је у Доњем Милановцу за заинтересоване пољопривреднике одржано предавање на тему
“Развој сточарства на подручју општине Мајданпек”. О томе је говорио професор др Душан Радивојевић, са катедре за пољопривредну технику Пољопривредног факултета у Београду, а тиме се
практично наставља едукација заинтересованих пољопривредних
произвођача о могућностима унапређења пољопривредне производње на овом простору.
И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Општински одбор СУБНОР-а организовао је свечаност код спомен обележја на Караџину код Штрпца. Полагањем венаца и
цвећа обележена је 75. годишњица од датума када је 1941. донета одлука о
формирању Заглавско-тимочког партизанског одреда.
75. годишњица формирања Заглавско-тимочког партизанског одреда
обележена је осмог августа пригодном свечаношћу. Овај датум веома је значајан за нашу историју јер представља почетак борбе за ослобођење, рекао
је поздрављајући присутне Миодраг Ивковић, председник Скупштине општине
Књажевац.
- Оснивање овог одреда представља тренутак који никада не смемо
заборавити. Почеци су били тешки, у првим данима одред је чинило само 13
бораца, али пошто је ослободилачки покрет стицао све веће упориште у народу, касније се одред омасовио и постизао велике успехе у борби против
окупатора - истакао је Миодраг Ивковић.
На борбени пут Заглавско-тимочког партизанског одреда подсетио је
председник књажевачког СУБНОР-а Миодраг Милојковић.
- Борба за слободу на подручју Тимочке крајине није јењавала, од
дизања устанка до коначног ослобођења. Борци овог одреда својим хероизмом обогатили су слободарску традицију српског народа и због тога их не
смемо никада заборавити - рекао је Миодраг Милојковић.
На споменик на Караџину венце и цвеће положиле су делегације локалне самоуправе и борачке организације. Пригодан програм извели су чланови културно-уметничког друштва Удружења књажевачких пензионера
“Сунчана јесен”.
Љ.П.
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За титулу најбоље трубе такмичило се шест оркестра

З В У Ц И
КЊАЖЕВАЦ - Књажевац
је четвртог августа био престоница
трубе југоисточне Србије. На летњој позорници Дома културе за титулу најбоље трубе и најбољег
оркестра такмичило се шест оркестара из Грделице, Сурдулице,
Бојника, Пирота и Књажевца. Организатор манифестације ''Звуци
трубе са Тимока'', уз велику подршку општине је Туристичка организација Књажевца.
У Књажевцу, престоници
трубе источне Србије, деценијама
уназад овај инструмент позивао је
на ратовање и радовање, казао је
председник општине Милан Ђокић, отварајући манифестацију
''Звуци трубе са Тимока''.
- Књажевац је са својим
Фестивалом културе младих Србије, са својом ''Молитвом под Миџором'' и овом манифестацијом,
показао да је организационо способан да стане раме уз раме са
највећим српским националним
манифестацијама. Звуци трубе су
позивали на радовање и ратовање. Нека овај пут звуци трубе позову на радост и напредак Књажевца и читаве Тимочке крајине – нагласио је Ђокић.
На трагу трубачке традиције књажевачког краја, такмичари
су приредили гледаоцима чудесну
музичку представу. Жирију, у коме

Т Р У Б Е

су седели професори музике
Дарко Димитријевић, Драган Станојевић, и Маријан Цветановић,
није било лако да, одлучујући о наградама, помири звуке истока и
југа.
- Укрстили су се стилови, а
пресудила је компактност, енергија
коју преносе. Најјача енергија осетила се код оркестара са југа казао је председник жирија, професор трубе Дарко Димитријевић.
Најбољим, проглашен је
оркестар Милана Николића Доње
из Грделице.

С А

Т И М О К А

- Оркестар постоји 50 година. Свирао је мој деда, мој тата, сада сам
ту ја - казао је вођа оркестра
Милан Николић.
Златну трубу са Тимока,
као најбољи трубач, у родно Загужање у општини Сурдулица, понео
је Кристијан Трајковић.
- Оркестар сам основао
2010. године, али трубу свирам од
малих ногу, учио сам од оца, био
сам најбољи и у пионирској коинкуренцији – рекао је Трајковић.
Победницима су уз дипломе и пехаре припале и новчане

награде од по 30 хиљада динара.
Проглашени су и најбољи тенори,
басисти, бубњари, они који су музицирали најизворније. Ван конкуренције, уочи добијања Мајсторског писма у Гучи, свирао је блех
оркестар ''Барка''.
- Следеће недеље путујемо у Гучу, где ћемо добити
Мајсторско писмо. То је, после 25
година и Раке Костића, први пут да
Мајсторско писмо долази у источну
Србију - поручио је Милош Величковић.
Звуци трубе са Тимока
биће већ од наредне године манифестација са које ће се трубачки
оркестри пласирати за такмичење
у Драгачеву, верују у Туристичкој
организаицији општине Књажевац.
- Туристичка организација
покренула је ову причу у намери да
једнога дана добијемо организацију квалификационог такмичења
за Сабор трубача у Гучи. Надам се
да ће то бити већ од наредене године - истакао је директор ТО Књажевац Бобан Марковић.
Пре наступа трубача, градским тргом током поподнева дефиловали су олдтајмери, мирисала
рибља чорба, ширио се звук Дрим
бенда, а са шарених тезги посетиоце мамили сувенири књажевачког краја.
Љ.П.

У Доњем Милановцу у уторак је почео

DANUBE FUN FEST
МАЈДАНПЕК- У Доњем Милановцу у уторак је почео други по
реду Danube Fun Fest који ће трајати до недеље, 14. августа . У оквиру
те манифестације спортског, едукативног, културног и забавног карактера, учесници ће се надметати у спортским такмичењима, али и обилазити знаменитости тог краја, а како се могло чути и упознавати овај
крај јер се у први план ставља међународна сарадња младих, промоција здравог начина живота, активизам и волонтеризам.
Млади из бројних земаља света ће се од 9. до 14. августа дружити, учити, надметати у играма и спортовима, обилазити знаменитости нашег највећег Националног парка Ђердап и забављати на
концертима који се приређују на обали реке.
Гости из Алжира, Азербејџана, Турске, Грчке, Либана, Италије,
Немачке ће представити своју земљу, на спортским турнирима и на
„Раскршћу култура – Cultural Crossroads” кроз храну, обичаје, плес и интересантне приче.
Журке и концерти одржавају се на дунавском кеју, на простору
код пристаништа где ће наступати трубачи, културно-уметничка
друштва из Доњег Милановца, а последње вечери и Кики Лесендрић,
али и на градској плажи.
И.Ћ.
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У Књажевцу одржан 55. Фестивал културе младих Србије

ДОДЕЉЕНА ПОВЕЉА “ТИМОЧКА ЛИРА”
валском песничком конкурсу
учествовало је осамдесет троје
аутора. За финале, селектор
књижевник Братислав Милановић одабрао је четрнаесторо, а о
лауреатима одлучивао је жири, у
коме су били песник Милош Петковић и књижевне критичарке
Соња Миловановић и Тамара
Крстић. Радио Београд 2 и Фестивал културе младих Србије
објавили су књигу поезије Спасоја Јоксимовића, прошлогодишњег добитника ''Тимочке лире''.
Књигу, насловљену ''Вече у Витанији'' Јоксимовић је, са издавачима, представио на посебној
фестивалској вечери.
Највеће интересовање
публике изазвали су концерти у
простору Гургусовачке куле, где
су наступали бендови : ''Хладно
пиво'', ''Црвена јабука'', ''Ничим
изазван'', те Дејан Цукић, Жељко
Васић и Милица Тодоровић.
Ове године, Фестивал је
конципиран тако да се његови
програми одвијају читавог лета.
Јул је био посвећен филму, средишни, августовски програм носио је назив ''Песмом, игром, стихом'', док ће крајем овог месеца и
почетком септембра, публика
имати прилику да погледа драмско стваралаштво младих кроз
такмичење позоришних група.
Љ.П.

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је од петог до деветог августа одржан 55. Фестивал културе младих Србије. Једну од
најдуговечнијих манифестација
овакве врсте на Балкану отворио
је председник општине Милан
Ђокић.
Током пет и по деценија
на хиљаде младих у Књажевцу је
креирало историју српске културе, градећи мостове ка правим,
исконским вредностима, казао је
отварајући 55. фестивал културе
младих Србије, председник општине Књажевац Милан Ђокић.
- У протеклих 55 година
више од 60.000 младих креирали
су историју и овог фестивала,
али и историју културе Србије.
Они су градили мостове преко
којих смо прелазили од таме до
мрака, од некултуре ка култури,
од шунда ка нечему што су праве
исконске и традиционалне вредности. Једна олимпијска победница је рекла: ''Никада не сумњајте у моћ људских снова и моћ
људског интелекта.'' Свако има
права на изузетност, па и Књажевац има права да има овако изузетну, величанствену манифестацију као што је ФКМС. Данас, у
време савремених технологија и
неукуса, који помешани, како
рече Гете, представљају највећу
претњу за уметност и културу,

овакве манифестације су брана ваш хлеб ће бити другачији, ако у
и препрека и светионици који животу конзумирате још нешто
обележавају пут којим треба да осим обичне хране, воде, спасе креће читава Србија – рекао је вања, стајања. Ако конзумирате
уметност, ваш хлеб биће другаЂокић.
Свечаност отварања Фе- чији – казала је Љубојевићка.
Други програм Радио
стивала била је у знаку православне духовне музике. Пред Београда и Фестивал културе
фестивалском публиком насту- младих Србије доделили су и ове
пили су Дивна Љубојевић и хор године највише песничко приМелоди. Музички критичари за- знање Фестивала – повељу ''Типисали су да је појање Дивне мочка лира''. Овогодишњи добиЉубојевић попут небеске светло- тник је Синиша Гаврић из Аранђсти која у виду њеног гласа по- еловца, коме ће Београд 2 и Фемера границе нашег поимања стивал штампати и прву песничку
збирку. Другу и трећу награду полепог, хармоничног и духовног.
- Било шта да радите.... нели су Ана Чуљак и Шимон Цуда ли сте пекар, или музичар, бота из Београда. На фестиУ Мајданпеку обележен, 6.август, Дан рудара Србије и Дан компаније РТБ Бор

ПРАЗНИК У СЕНЦИ ТРАГЕДИЈЕ
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је 6.август, Дан рудара Србије и Дан компаније РТБ Бор, обележен пригодно и у
знаку 55 година рада у обновљеном
руднику бакра. Централној свечаности
за РТБ Бор, присуствовао је Александар Антић, министар рударства и енергетике, бројни пословни пријатељи и
сарадници. Уз традиционалне награде
“Инжењер Шистек”, које се као највише
басенско признање додељују најбољим радницима и стручњацима, овом
су приликом уручене и традиционалне
награде Самосталног синдиката металаца најбољим рударима Србије, а
први пут најбоље рударе из читаве
државе су наградили и из Гранског синдиката Индустрије, енергије и рударства“ Независност”. Због трагедије
које се празничног преподнева догодила у погону мајданпечког рудника,
када је повређен Дејан Миљковић(48),
радник “Дели Сава” из Ниша, подизвођача “Ерозије” из Књажевца, који је на
путу до болнице у Београду преминуо,
свечаност је почела минутом ћутања и
одвијала се без музике.
- РТБ Бор је један од кључних замајаца рударења у Србији - поручио је на централној свечаности
Александар Антић, министар рударства и енергетике, а Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор нагласио: – Изградили смо топионицу и

фабрику сумпорне киселине у Бору,
развили смо рударство и повећали
производњу у Мајданпеку. Готово да је
удвостручена производња захваљујући
томе што смо у Мајданпеку изградили
флотацију капацитета 7,2 милиона
тона, а за неки дан биће то девет милиона тона руде годишње. Остаје нам
да обезбедимо опрему којом ћемо одржати континуитет производње у
Мајданпеку и отворити Јужни ревир,
где лежи излаз ка бољим резултатима
у РТБ-у Бор.
Бранислав Томић, директор
РБМ-а истакао да је са симболичних
250 тона прошломесечна производња
достигла 1400 тона бакра у концентрату.
Говорило се и о обавезама
након усвајања Унапред припремљеног програма реструктурирања, а први
човек РТБ Бор, је потом прочитао и телеграм честитку рударима премијера
Александра Вучића.
Награда „Инжењер Шистек“
коју РТБ Бор традиционално додељује
најбољим радницима за допринос развоју компаније ове године припала је
тројици рудара и једном лекару, Радовану Вујовићу, вкв машинбравару РБМа, Дубравку Кринићу, багеристи у РББ,
Дејану Несторовићу, конструктору техничару у борској ТИР-у и потпуковнику
др Ивану Марјановићу, начелнику Ка-

Радован Вујовић и Благоје Спаковски

бинета за васкуларну хирургију Специјалистичке поликлинике Војномедицинске академије у Београду.
Централна свечаност Дана
рудара Србије за РТБ Бор, била је прилика и да Самостални синдикат металаца Србије традиционално, сатовима
награди најбоље рударе Србије, а по
први пут то учини и Грански синдикат
Индустрије, енергије и рударства“ Независност”.
У Градској галерији приређена
је изложба фотографија “Из живота
старог Мајданпека” Удружења за Ма-

јданпек, чији посебан део представља
изложба дигитралне графике аутора
Боре Јанковића “Мајданпечки портрети” Боки Yанг. У фоајеу је приређена
и изложба мајданпечког фотографа
Милана Клческа који се на отварању
представио ефектним четвороминутним филмом о Руднику бакра Мајданпек између два празника рудара. На
градском базену организовано је ноћно
купање, а у центру града, традиционалан 6.-оавгустовски концерт који су приредили Дејан Петровић и његов Биг
Банд оркестар.
И.Ћ.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(2)

ПУТЕВИ И ПУТОКАЗИ КА ЦИЉУ
Након што је Скупштина општине Бор, 28.05.2013. године, усвојила ''Стратегију локалног одрживог
развоја општине Бор: 2011. – 2021. године'', развој туризма у општини Бор
постао је саставни део и чак, по
речима водећих људи локалне самоуправе, приоритет и саме стратегије.
Сматрамо зато да је, и са медијског
аспекта неопходно упознати читатељство са суштинским циљевима, роковима и начином спровођења Стратегије, јер и она дефинише да је немогуће парцијално приступати развоју
општине Бор, па самим тим ни туризма:
''Партиципативни приступ побољшава квалитет донетих одлука
тиме што омогућава формирање
базе знања за одговоран процес доношења одлука заснованих на чињеницама, широку базу подршке за
донесене одлуке, колективно власништво над проблемима и решењима
проблема, јачање локалних капацитета за имплементацију пројеката и
омогућује повратне информације неопходне за квалитетније руковођење.''
''Циљ израде Стратегије локалног
одрживог развоја општине Бор био је
дефинисање визије општине Бор
ради побољшања спремности локалне самоуправе и пратећих стручних институција на територији
Општине за нове изазове у области
одрживог развоја у процесу приступања Европској унији.
Израђена у складу са стандардима Европске уније, она представља подлогу за одређивање
развојних праваца општине Бор, одржавање стабилног и одрживог економског раста и запошљавања,
обезбеђивање социјалног напретка и
смањење сиромаштва, промовисање
иновација, ефикасну заштиту животне
средине и унапређење свеобухватног
квалитета живота грађана, поштовањем политике једнаких могућности и
равноправним учешћем полова у
свим фазама планирања, доношења
и спровођења одлука у свим областима друштвеног живота.
Стратегија локалног одрживог развоја општине Бор је документ
који представља резултат заједничког
рада локалне самоуправе, релевантних општинских институција, привреде, експерата, цивилног сектора и
грађана.
Стратегија обједињује постојећу стварност, реалне могућности
и управљање променама.
Она сагледава целокупну ситуацију на територији наше Општине
и одређује листу приоритетних области које имају највећи утицај на локалну заједницу.
Свима који су помогли израду овог свеобухватног развојног документа изражавамо захвалност и
надамо се ћемо заједнички радити на
реализацији постављених циљева у
складу са принципима одрживог развоја.''
''Стратегија одрживог развоја
односи се на одрживи развој живота,
рада и функционисања на територији
општине Бор и уводи интегрисани систем планирања који обухвата сва
битна питања локалне заједнице,

Фото: “Путокази”

укључујући и питања од међусекторског значаја (социјалну инклузију,
општу друштвену информисаност, заштиту животне средине и сл.). Методологија је заснована на партиципативном приступу, што подразумева директну укљученост свих заинтересованих јавних и приватних
страна у току трајања целокупног процеса, и не односи се само на заједничку израду стратешког документа и
акционог плана, него омогућује шире
учешће заједнице и у идентификацији, активирању и координацији
партнерстава за имплементацију
појединих активности и пројеката.
Партиципативни приступ побољшава квалитет донетих одлука
тиме што омогућава формирање
базе знања за одговоран процес доношења одлука заснованих на чињеницама, широку базу подршке за
донесене одлуке, колективно власништво над проблемима и решењима
проблема, јачање локалних капацитета за имплементацију пројеката и
омогућује повратне информације неопходне за квалитетније руковођење.
Различити субјекти, поштујући политику једнаких могућности у свим
областима друштвеног живота са различитим улогама и функцијама су
били укључени у процес израде Стратегије одрживог развоја почев од фазе
планирања па до фазе дефинисања
реализације пројеката и управљачких
активности, а израда документа се одвијала кроз три тематске радне групе:
групе за заштиту животне средине,
групе за друштвени развој и групе за
економски развој.
Процес израде Стратегије
одрживог развоја састојао се од 5
главних фаза које је неопходно поновити у будућим десетогодишњим циклусима:

пројеката у оквиру локалног Акционог
плана. На крају ради постизања резултата у фази имплементације
пројеката треба да је успостављен
управљачки и мониторинг систем.''
Ако се децидно каже да је:
''Стратегија локалног одрживог развоја општине Бор је документ који
представља резултат заједничког
рада локалне самоуправе, релевант-

Циклус израде Стратегије
одрживог развоја општине почео је израдом Анализе текућег стања – профилисањем заједнице којом се текуће

них општинских институција, привреде, експерата, цивилног сектора и
грађана.'', са медијског аспекта се незаобилазно намеће питање колико су

стање и фактори одрживости у заједници идентификовани и процењени.
Као следећи корак следи дефинисање визије, циљева и приоритета у
оквиру Стратешког документа на локалном нивоу. Након ове фазе, уследило је дефинисање активности и

грађани упознати са реализациојом
ове стратегије, колико релевантне општинске институције, привреда, експерти, цивилно друштво?
Посебно је важно је докле се
одмакло у реализацији Стратегије по
фазама (покретање процеса стратешког планирања, анализа текућег
стања, дефинисање приоритета, визије и циљева, програми и активности
за одређене резултате и имплементација, управљање, праћење.), која су
пратећа документа усвојена (организациона структура, извештај о одрживости, стратешки документ, акциони
план, управљачки систем.)?
Како је Стратегија ''израђена
у складу са стандардима Европске
уније'', и како она ''представља подлогу за одређивање развојних праваца општине Бор, одржавање
стабилног и одрживог економског
раста и запошљавања, обезбеђивање
социјалног напретка и смањење сиромаштва, промовисање иновација,
ефикасну заштиту животне средине и
унапређење свеобухватног квалитета
живота грађана, поштовањем политике једнаких могућности и равно-

Фото: Запошљавање

правним учешћем полова у свим
фазама планирања, доношења и
спровођења одлука у свим областима друштвеног живота'', сматрамо
да је и основица за медијску тезу којој
тежимо да само одржив туризам у општини Бор може допринети повећаном запошљавању, стварање профита од развоја инфраструктуре и смештајних капацитета, подизања комуналне инфраструктуре око већ природом датих ''бисера борског туризма''.
Редакција ''Тимочких''
Извор:''Стратегија локалног
одрживог развоја општине Бор: 2011.
– 2021. година''
Пројекат “Борски бисери туризма у тимочкој нисци” суфинансира
се средствима из буџета Општине
Бор - “Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио
средства”.
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Тешка саобраћајна незгода на путу Бор - Зајечар

ТРОЈЕ ПОГИНУЛИХ

БОР - У тешкој саобраћајној несрећи која се у понедељак догодила на путу Бор Зајечар, погинули су Бобан Живковић (50), полицајац из Бора,
његова супруга Александра (43),
и мајка Градимирка (75). Повређени су Ф.Н. стар четири године,
и његови родитељи отац А.Н. и
мајка М.Н., али су ван животне
опасности.
До несреће је дошло
када се возило “Хонда чивик”,
којим је управљао Живковић сударило са Опел астром. Према
првим информацијама, полицајац који се кретао путем ка
Зајечару је у једном тренутку из-

Бобан, Александра и Градимирка Живковић

На лице места брзо је
стигла полиција као и екипа
хитне помоћи. Од силине ударца на лицу места су погинуле
Александра и Градимирка, док

личан колега, још бољи пријатељ. Био је и врсан спортиста,
џудиста. У полицији је сигурно
провео дуже од 20 година. Одличан и узоран полицајац, поштен, једном речју предобар
човек. Све нас је ова трагедија
погодила, јер је са свима био
добар пријатељ – каже један од
Бобанових колега.
Бобан и Александра иза
себе су оставили два сина
Ђорђа (23) и Вељка (18), који су
у тренутку када се десила
страшна трагедија били на летовању у Бугарској.
- Двојица колега су са
Бобановим пријатељем отишли
по децу у Бугарску. Страшно је
ово што се догодило. Синови су
остали сами, а реч је такође о
добрим момцима, спортистима

сео. И он и брат су спортисти,
као и њихов отац. Вељко је завршио трећу годину средње Машинско-електротехничке школе
у Бору и одличан је и у школи.
Његов брат студира. У петак је
друштво било код њега на прослави 18-ог рођендана, а одмах
сутрадан су Вељко и Ђорђе отишли на море у Бугарску. На рођендану, смо се сви смејали,
веселили заједно са њиховим
родитељима. Нико није могао ни
да претпостави да ће се нешто
овако страшно догодити – казао
је Вељков друг.
Бобанова супруга Александра радила је као медицинска сестра на Одељењу неурологије у Општој болници у Бору.
И њене колеге за њу имају само
лепе речи.

Страховита несрећа у којој је троје људи погинуло

губио контролу над возилом,
када је прешао на супротну
страну и бочно ударио у опел
астру, где су се налазили Ф.Н.,
А.Н. и М.Н, који су долазили из
супротног правца.
- Возило Хонда ме претекло, а онда и закачило земљу
крај пута. Убрзо је изгубио контролу над возилом, окренуо се на
путу а онда и проклизао на супротну страну коловоза када се
и сударио са опел астром –
прича један од очевидаца догађаја.

је Бобан подлегао повредама у
борској болници, где је примљен са тешким повредама
главе и унутрашњим крварењем.
- Као да је био у полусвесном стању када смо стигли
на лице места. Извукли смо га
из аута и хитно је превезен до
болнице – прича један од његових колега.
Колеге за Бобана имају
само речи хвале.
- Био је много добар
човек. Изврстан полицајац, одПрипадници Одреда за ванредне ситуације два сата извлачили тела настрадалих

– додаје колега.
Како сазнајемо МУП Србије је сносио трошкове сахране
а полицајци, Бобанове колеге су
се организовале у прикупљању
новчане помоћи како би помогли
Бобановим синовима бар за
неко прво време.
Један од Вељкових другара каже да су Вељкови пријатељи само два дана пре
страховите трагедије били у дому Живковића где је Вељко прославио 18. рођендан.
- Наш добар друг и много
добар младић. Увек је био ве-

- Била је изврстан радник. Са њом никада није било
проблема и могу рећи све најбоље о Александри. Остали смо
без великог радника – казао је
Игор Маљковић, директор Опш
те болнице у Бору.
Незванично Бобан, његова супруга Александра и мајка
Градимирка су се кобног дана
упутили у село на прославу славе „Свете Петке“.
Бобан, Александра и Градимирка сахрањени су у ср-еду
на Новом гробљу у Бору.
Д.К.
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На археолошком локалитету “Врело“ дивљи копачи оштетили царску палату

ТРАЖИЛИ ЗЛАТО – РАСКОПАЛИ ВОДОТОРАЊ
НЕГОТИН – Трагајући за
златом дивљи копачи су вандалски уништили ископане
објекте царске палате на касноантичком локалитету „Врело“
Шаркамен, у којем је пре тачно
две деценије пронађен сет златног накита царице мајке Максимина Даје. Вандали су се посебно устремили на водоторањ
поред југоисточне куле, постројење које је царску палату
снабдевало водом, јединствен
налаз те врсте и један од три
таква објекта у Србији. Овај драгуљ римске архитектуре, по
речима мр Игора Бјелића, архитекте истраживачког тима јединствен је по својој конструкцији и
најбоље очуван римски водоторањ у нашој земљи. Сличан у
близини царске резиденције Медиана у Нишу уништен је грађевинским радовима, а онај у
једној од кула Царичиног града
код Лебана веома је оштећен.
- Нажалост, овај објекат
је оштећен од стране вандала
пре конзерваторско-рестаураторских радова и коначне интерпретације. Намера нам је била
да реконструишемо његово
функционисање уз помоћ тима
стручњака, археолога, архитеката и инжењера хидрологије,
али су сада драгоцени подаци
изгубљени у рушилачком походу „златара“. Оштећена је
платформа базена таложника,
конструкција контролног моста,
потпуно је уништено дно канала

за довод воде и оштећен је лук
свода канала за преливање –
истиче руководилац истраживања на “Врелу” др Софија Петковић, виша научна сарадница
београдског Археолошког института.
Свој рушилачки поход
вандали су под окриљем ноћи
између 3. и 4. августа наставили
и на простору западне куле
шаркаменског царског меморијалног комплекса.
-Ова кула је штитила
улаз у утврђење с јужне стране.
Ископавања ове куле, започета
2014. године, завршена су у овогодишњој кампањи на нивоу
пода од ређаних керамичких
плоча, тј. римских тегула. Под је
раскопан на два места због не-

знања нелегалних копача, који
су помоћу метал-детектора уместо „златне ризнице“ у ствари
детектовали примесе гвожђа, не
знајући да су оне које су увек
присутне у римским опекама –
истиче Гордан Јањић, музејски
саветник Музеја Крајине, иначе
координатор пројекта, који је
заједно са директором неготинског Музеја Ивицом Трајковићем
о свему обавестио и полицију.
На самом локалитету обављен
је увиђај, а прикупљени су и форензички докази.
Истраживачки тим, кога
поред Петковићеве и Јањића,
чине и археолог Марија Јовић и
архитекта Игор Бјелић, очекују
да ће починиоце кривичног дела
уништавања културног блага од

великог значаја стићи заслужена казна за дивљаштво и
уништавање локалитета од непроценљивог значаја за светску
културну баштину. Због свега
што се на “Врелу” догодило, археолози се питају да ли медијска промоција, а она се
спроводи са циљем да ово налазиште постане једна од атракција културног туризма, угрожава археолошко налазиште.
- Пројекат који већ четврту годину реализују Археолошки институт Београд, Музеј
Крајине Неготин и Завод за заштиту споменика културе Ниш
носи назив „Врело-Шаркамен,
археолошка истраживања, презентација и промоција“. Управо
презентација и промоција царске палате на Шаркамену је
један од наших најважнијих циљева. Ми ћемо и даље наставити да откривамо нова сазнања о прошлости, да чувамо
културну баштину и стварамо
лепше и племенитије окружење
за будуће генерације у нади да
ће вандали са рушилачким инстинктима, попут ових са Шаркамена, ускоро постати изопачена реткост у нашем друштву –
поручили су археолози.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и
стабилног развоја“
суфинансира
Општина Неготин

Случај пријављен полицији којaје обавила увиђај

УНИШТАВАЈУ И ЛОМЕ КАПИЈУ
КЛАДОВО - Када је на
тренутак прекинула редовне
послове у кући и кренула у куповину, Кладовљанка Петрана
Вилотић није ни слутила шта
ће је сачекати по повратку из
града. Запрепешћена жена затекла је скинуту и поломљену
алуминијску капију на улазу на
посед површине 20 ари смештен поред државног пута Кладово - Неготин у атару званом
горње Буторке.
- Била сам да купим
два џака цемента како би поправила део ограде порушен
пре тога, на улазу у двориште
дочекала ме слика од које сам
се скаменила. Врата су била
бачена на траву, стубови и неколико пречки је поломљено,
покидан је и део жичане ограде. У први мах сам помислила да је неки возач изгубио

контролу над аутомобилом
,али сам се брзо уверила да је
то неко урадио намерно јер је
био очигледан "ручни рад"- са

сузама у очима говори Петрана Вилотић.
Збуњена жена каже да
то није први случај да јој НН

лица чине штету на огради око
имања. Сви покушаји да се
реши тог проблема били су
безуспешни, тврди Петрана
рођена у Петровом Селу и додаје да је разочарана дешавањима у родном крају након
повратка из Сарајева, града у
коме је живела и из кога је избегла 1992. године. Више од
материјалне штете боли је то
што се осећа беспомоћном,
али не губи веру у правду.
- Цео случај пријавила
сам полицији чији су службеници одмах изашли на терен и
обавили увиђај. Материјална
штета је велика, али више од
тога боли ме малтретирање
које траје дужи период. Верујем да ће надлежни успети
да пронађу починиоце - нада
се Вилотићка .
М.Р.

