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Одржана седница Општинског већа

ВЕЋИ БУЏЕТ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
БОР - Чланови Општинског већа усвојили су на седници
одржаној у уторак трећи овогодишњи ребаланс буџета, чиме је
буџет умањен за око 212 милиона
динара. Данијела Јовановић, начелница Одељења за финансије,
нагласила је да је корисницима буџета Одељење за финансије упутило допис да због уштеда и
реалнијег приказивања буџета на
крају године смање расходе који су
остали неутрошени.
- Овим ребалансом смо у
односу на Одлуку о буџету умањили за 12 одсто приходе и расходе, односно буџет је смањен за
око 212 милиона динара. Смањили
смо средства за геодетске услуге
код Управе, средства за информисање по конкурсу у износу од осам
милиона динара, субвенције ЈКП
„Топлана“ за 12 милиона, као и „Водоводу“ за четири милиона, ЈП „Боговини“ за милион динара, и све
оно што би до краја године остало
неутрошено. Увећани су расходи
који се односе за сталне трошкове,
као и други уговорени расходи чије
је фактурисање у јануару а односе
се на децембар. Увећани су износи
за накнаде грађанима од уједа паса
луталица – казала је Данијела
Јовановић, начелница Одељења
за финансије.
Веће је усвојило и предлог

одлуке о буџету за 2017. годину.
- Буџет за 2017. годину је
1,838 милијарде динара са пренетим и неутрошеним средствима из
претходне године, и већи је за око
90 милиона у односу на буџет за
2016. годину. У односу на планиране приходе и расходе планиран
је дефицит у износу од 97 милиона
динара, међутим за то постоји покриће у виду неутрошених средстава. Трансфери из републике
нам нису умањени, а порез на зараде је мањи за 63 милиона ди-

нара – рекла је Јовановићева.
Усвојени су и предлози одлука о изменама одлука о локалним комуналним таксама, о
постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других
објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији општине, о условима и начину
снабдевања
топлотном
енергијом, о уређењу и одржавању
гробаља и сахрањивању као и о
радном времену угоститељских,
трговинских и занатских објеката, о

управљању комуналним отпадом,
одржавању чистоће и зелених површина.
- СО Бор сада прописује
новчане казне само у фиксном износу, и за физичка и одговорна
лица је 10 000 динара, за предузетнике 30 000, а за правна лица 70
000 динара. То значи да ће инспектор при издавању прекршајног налога који попуњава на лицу места
изрећи ове казне и дати могућност
странци да у року од осам дана
уплати половину тог износа. Ако
странка не изврши уплату, онда се
тај прекршајни налог предаје прекршајном суду на даље извршење,
и онда иде наплата пуних износа и
судски трошкови. Некада су постојале мандатне казне које су за
неки прекршај износиле 2500 динара, а сада су то прекршајни налози и износе 5000 динара, ако се
износ уплати у року од осам дана –
казала је Милица Ђорђевић, начелник инспекције.
Између осталог усвојени су
и предлози решења о давању сагласности на статут ЈКП „3. октобар“, „Топлана“, ЈП „Зоолошки врт“
и на програме пословања „3. октобра“ и ЈП за стамбене услуге за
2017 годину.
Усвојен је и предлог решења о престанку мандата в.д. директора ЈП „Зоолошки врт“ Бор.
Д.К.

Одржана седница Општинског већа

БУЏЕТ И ПРОГРАМИ РАДА ДЕФИНИСАНИ
МАЈДАНПЕК - Овонедељна седница Општинског
већа, припремна за последње
овогодишње заседање општинског парламента у Мајданпеку
наредне недеље, када би требало да буде усвојен ребаланс
буџета за ову и дефинисан буџет
за наредну годину, као и утврђени програм рада јавних
предузећа, установа и служби
чији је оснивач општина била је
прилика да се размотри и донесу и одлуке о плану уписа у
мајданпечке средње школе и
низу других питања.
Говорећи о буџету за наредну годину који предвиђа 921
милион укупних прихода, односно, упола већа средства него у
2016.години, Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек је
оценио да он представља “корак
напред” у односу на претходне
године, а да повећање прилива
стиже кроз наменска средства за
текуће одржавање техничке

школе у висини од 118 милиона
динара, донаторска средства
Европске уније за пројекат прекограничне сарадње Румунија Србија “Ефикасност у ванредним ситуацијама”, кредитна
средства од 20 милиона динара
за реконструкцију водовода, као

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

и редовнији прилив из РТБ Бор,
односно Рудника бакра Мајданпек кроз примену УППР-а и
плаћање надокнаде за коришћење минералних сировина од
које се очекује 130 милиона динара. Предлог Правилника о организацији и систематизацији

радних места у општинској
управи, као и нацрт кадровског
плана, указују да има и упражњених радних места и потребе
за новим запошљавањем, али
да и наредне године то неће
моћи да се оствари без одобрења државе.
Овом приликом сагласност је дата на програме пословања готово свих јавних
предузећа и програме рада установа и јавних служби чији је оснивач општина, а о чему коначну
одлуку доносе одборници.
Према усвојеним плановима уписа Гимназија у Мајданпеку ће наредне школске године
моћи да упише 30 ученика, а
Техничка школа у пет одељења
од којих ће једно бити у Доњем
Милановцу још 150, па чак и
више од тога, што практично
значи да ће места бити довољно
за све основце који ове године
завршавају осми разред.
И.Ћ.

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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На седници СО Кладово усвојен буџет за 2017. годину

У ОПШТИНСКОЈ КАСИ 787 МИЛИОНА ДИНАРА
КЛАДОВО - Одборници
Скупштине општине Кладово, усвојили су буџет општине за 2017.
годину који је пројектован на
787.219.758 динара и за око 15
одсто је већи у односу на планирани
буџет за ову годину. Буџетски приходи у наредној години планирани
су у износу од 754 милиона динара
,сопствени приходи чине 29, док су
трансферна средства по два основа
око четири милиона динара. Буџетска средства увећана су за 100 милиона динара , а новац ће општина
Кладово обезбедити задуживањем
код пословних банака.
- Пројектовани буџет је развојни, избалансиран је и уравнотежен са расходима, а новац из
кредита трошиће се наменски , јер
ће највећи део средстава бити
усмерен у инвестиције , али и за текућу ликвидност- казао је Радисав
Чучулановић, председник општине
Кладово.
Усвојени буџет спада у историјске јер је пројектован у највећем износу до сада. Иако је општи
је утисак да је реч о развојном и подстицајном буџету који ће се формирати на реалним приходима који ће
се трошити рационално, социјалисти су гласали против и већ по опро-

баном рецепту напустили су скупштинско заседање .
- Инвестициним улагањима
настојаћемо да побољшамо услове
живота свих наших мештана у градској и у сеоским срединама. За подстицаје у пољопривредној призводњи определили смо 20 милиона
динара,основно и средње образовање биће финансирано са 60 милиона динара, док смо за социјална
давања определили 21, а за
пројектно финансирање спортских

програма више од 28 милиона динара. За функционисање и програме Центра за културу издвојили
смо 20,6 милиона динара,док је за
активности месних заједница опредељено 22,2 милиона динарадодао је Чучулановић.
У расправи о буџету опозиција је навела да је нереалан и да
није транспарентан, тврдећи да он
није ни социјални ни развојни. Чланови Скупштине усвојили су и предлог Одлуке о прихватању прекогра-

ничне сарадње са Румунијом.
- Општина Кладово је водећи партнер на пројекту "Наслеђе
на граници Дунава" у оквиру програма ИПА прекограничне сарадње
Румунија - Србија. Наше учешће је
15 одсто, односно 183.760,57 евра
јер је за реализацију пројекта опредељено 1.255.070 евра. Наша је
обавеза да осигурамо привремену
доступност средстава која ће касније бити рефундирана. Партнери
на пројекту су румунска општина
Броштен, Епископије Северина и
Стрехаје и Асоцијације "Синови
Лупше"- појаснио је Чучулановић.
Одборниции су подржали
Програме пословања јавних предузећа "Јединство " и "Комуналац",
али и предлог Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Кладово. На седници је
усвојен и кадровски план Општинске управе Кладово за 2017, годину
у којој ће радно бити ангажовано 99
извршилаца, 13 више него ове године. Повећање ће уследити због
ликвидације Дирекције за планирање и изградњу Кладово одакле
ће део запослених бити распоређен
на послове и радне задатке у Општинској управи.
М.Р.

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
КЊАЖЕВАЦ - Одборници
Скупштине општине Књажевац, на седници одржаној у уторак, усвојили су
буџет општине за 2017. годину. Буџет
за наредну годину пројектован је на
887. 818 000 динара, обавестио је од-

ретне имовине, који је билансиран у износу од 28 милиона динара - казао је
Ђокић.
За подршку деци и социјално
угроженим категоријама становништва
биће издвојено 50 милиона динара.

дитних средстава из такозваног ривол- којима је новац могао боље да се исковинг фонда - нагласио је Ђокић.
ристи за пројекте који су важни већини
За уређење града, кроз про- грађана.
грам урбанизма и просторног планиНа седници Скупштине усрања биће издвојено 52 милиона војене су и одлуке о општинским адмидинара, чуло се на седници.
нистративним и комуналним таксама,
Примедбе на то како ће се као и програм заштите животне сретрошити новац из општинске касе дине до 2020. године.
имале су опозиционе партије, према
Љ.П.
Општина Књажевац помаже суграђане

УМЕСТО ДОЧЕКА – НОВАЦ ЗА
ЛЕЧЕЊЕ КЊАЖЕВЧАНА
КЊАЖЕВАЦ - Планирана средства у износу од милион динара за
организацију дочека Нове године на градском тргу Општина Књажевац ће
определити за помоћ суграђанима којима је потребно лечење у иностранству.
Средства ће, у односу на укупна потребна за операције у иностранству, бити
подељена Луки Тасићу, осмогодишњем дечаку, који болује од церебралне парализе и наопходна му је хитна операција у Америци и Давору Милутиновићу,
који болује од примарно прогресивног облика мултипле склерозе и потребно
му је лечење у Украјини, наводи се у саопштењу из кабинета председника
Општине Књажевац Милана Ђокића.
Љ.П.
борнике председник општине Милан
Ђокић, детаљно образлажући најважнији документ локалне самоуправе.
- Буџет за 2017. пројектован је
на 887.818.000 динара. Који су ванредни приходи које смо у буџету билансирали ? Процењује се да ће приходи
од озакоњења објеката бити 100 милиона динара. На тим пословима радиће велики број наших суграђана,
додатно ангажованих по препоруци
Министарства грађевине. Тридесет милиона динара тих прихода смо билансирали
ванредно.
Износ
прекограничног пројекта је око 37 милиона динара, што је ванредни приход
који мора да буде предфинансиран.
Ванредни приход је и од продаје непок-

- За подршку породици определили смо 27 милиона, за бесплатне
ужине девет, за бесплатне уџбенике за
треће, четврто, пето дете, као и њихов
боравак у обдаништима осам и по милиона. За народну кухињу издвајамо
четири и по, а за смештај ученика са
села у Дом ученика средњих школа милион и по динара - истакао је председник књажевачке општине.
Како је речено на седници,
подршка пољопривреди наставиће се
и у наредној години.
- У претходне четири године
за пољопривреду смо издвојили 139
милиона динара. Ове године преко 20
милиона издвајамо директно за развој
пољопривреде и још 15 милиона кре-
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Одржана 30.седница Скупштине општине Неготин

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2017.
НЕГОТИН – Одборници
Скупштине општине Неготин, са 35
гласова за, усвојили су буџет за наредну годину у висини од
1.480.405.000 динара. Приходи и
примања, као и расходи и издаци
балансирани су у износу од
1.187.597.000 динара, пројекција
сопствених и других прихода и расхода буџетских корисника износи
292.808.000 динара, објаснила је
Валентина Ђуричић, шеф одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
-Буџет за 2017. је сличан
овом из 2016. Дошло је до смањења на неким позицијама, али то
је услед обима реализованих радова ове године. Издвојио бих капиталне инвестиције, јер је то
најважнија ставка што се тиче буџета и очекивања грађана. То су
средства укупна по свим ставкама
које смо планирали за следећу годину у износу од 246.550.000 динара - рекао је у изјави медијима
Јован Миловановић, председник
општине Неготин.
У оквиру ове тачке дневног
реда усвојен је и кадровски план општине Неготин, који су, истакла је
начелница Општинске управе Надежда Тодоровић, локалне самоуправе у обавези да усвоје у складу
са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе.

Већином гласова одборници су усвојили и одлуку о локалним комуналним таксама, која је,
образложили су надлежни, углавном на нивоу цена из ове године.
Најзначајније смањење је код
држања средстава за игру, код којих
локална комунална такса у 2017.
износи по апарату 10 динара
дневно, уместо 55 како је то било
до сада. Измењена је и такса за истицање фирме на пословном објекту код обвезника који своју пословну делатност обављају у више
пословних објеката. Они ће пун
износ плаћати за један објекат, а за
сваки наредни, до пет објеката, 50
одсто таксе и преко пет објеката комуналну таксу у висини од 20 одсто

од прописане таксе. Предвиђена је
и такса за зимске баште у периоду
од 1. новембра до краја фебруара.
Усвојене су и одлуке у
освајању локалног акционог плана
за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији и тражиоца
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у општини Неготин
у периоду од 2017. до 2021. године,
одлука о изменама и допунама одлуке о условима и начину снабдевања топлотног енергијом, као и
одлука о изради измене и допуне
плана генералне регулације за на-

сеље Неготин. Одборници су дали
сагласност на одлуку о промени
претежне делатности ЈП за грађевинско земљиште, као и на програме пословања за 2017. са
финансијским планом Јавног комуналног предузећа “Бадњево” и Туристичке организације општине
Неготин.
- И овога пута је Скупштина
врло ефикасно радила и ја сам задовољан тиме. Као врло важна питања која су усвојена на данашњој
седници издвајам усвајање буџета
и локалне комуналне таксе. Због
сплета околности нисмо буџет разматрали до сада, али је ова одлука
ипак усвојена у законском року. Наравно, доношење буџета не зависи
само од нас, зависи и од многих
других фактора, па је због тога
дошло да у задњем моменту усвојимо буџет што је важно за финансирање у наредној години –
рекао је новинарима по завршетку
седнице председник СО Неготин,
др мед Љубисав Божиловић и
навео да ће до краја године бити
одржана још једна седница локалног парламента.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин

Јавна расправа о предложеном ребалансу и буџету за 2017. годину

ПУНИЈА КАСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
МАЈДАНПЕК - Јавна расправа о предложеном ребалансу општинског буџета за ову и предлогу буџета за наредну годину, организована у уторак
у Мајданпеку протекла је без великог интересовања корисника буџетских
средстава, а у знаку информације да би приходи буџета у наредној години
требало да буду упола већи од овогодишњих.
Умањени приходи и потреба да се у складу са таквим приливом ускладе издаци практично су главни разлози за предлог измена и допуна одлуке
о буџету општине Мајданпек за ову годину. На основу остварења прихода за
период јануар-октобар, кориговани су приходи на износ од 600 милиона, а
расходи на 612,7 милиона динара, тако да ће дефицит од око 12,5 милиона
динара бити покривен из нераспоређених средстава из претходних година.
Предлог одлуке о буџету за наредну годину заснован је, како је истакао Мирослав Тодоровић, шеф Одељења за финансије, буџет и трезор, на
реалним предвиђањима и процени да би укупни приходи требало да буду
921,6 милиона динара, а расходи од 958,6 милиона, при чему би буџетски дефицит био 37 милиона динара колико и нето финансирање, односно, примарна задуживања од 4,5 милиона, неутрошена средства на крају године од
35 милиона динара и издаци за отплату главнице дугова око 2,5 милиона динара.
Према Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама, фирмарине
би у наредној години требало да буду увећане за 3,24 одсто, а на бази висине
просечне зараде у општини Мајданпек у овој години.
И.Ћ.
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Зимска сезона на Старој планини

НАЈАВЉЕНЕ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
КЊАЖЕВАЦ - На Старој
планини, завршен је овогодишњи
Ски опенинг, који је трајао од 15.
до 17. децембра у организацији
Јавног предузећа ''Стара планина''. У хотелу на Јабучком равништу слободних кревета неће
бити до марта наредне године. У
Јавном предузећу Стара планина
и СП рисорту најављују и нове инвестиције у 2017.
- За ову сезону смештајни
капацитети су попуњени, букирани
до марта. Планирамо следеће године веће инвестиције, улагања,
проширење путева, изградњу
нових комерцијалних објеката каже Милош Адамовић, директор
ЈП ''Стара планина''.
Горан Караџић, директор
СП рисорта , нагласио је да ће све
што је обећано бити и остварено.
- При посети нашег премијера
Сврљигу могли сте да видите да
је обећано а будите уверени да ће
се то и остварити, спој Сврљига са
Калном. Тако се скраћује пут за 30
километара. Брже и квалитетније
ће се стизати. Сва структура која
се налази на коридору 10 ће се
пребацити да се одради тих 30 километара. Правац из Пирота ће се
спојити директно са хотелом рекао је Караџић.
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим
Љајић изјавио је да предстоји још
много посла и финансијских улагања да би Стара планина постала дестинација у правом

СКИЈАЊЕ СА ПОПУСТОМ
У ски центру на Старој планини од понедељка, 19.децембра, важи попуст од 20 одсто на полудневне, дневне и дводневне ски карте. Овај попуст ће важити све док у ски центру
буде радила само гондола.
Тренутно, на Старој планини раде три стазе на којима
има 30 центиметара утабаног снега. Системи за вештачко
оснежавање раде и припремају се и остале стазе како би се
што пре пустиле у рад.

смислу речи.
- Надам се да ће ова зимска сезона бити заиста успешна,
али након тога остаје нам још
много посла да би се ово приближило Копаонику и Златибору. Од
пет планинских туристичких дестинација ова је тек на петом
месту, после Златибора, Копаоника, Таре, Дивчибара. Ове године имамо 17 одсто мање
туриста него у прошлој години.
Природни ресурс је огроман, али

то није довољно да би постала туристичка дестинација у правом
смислу – објаснио је Љајић.
С обзиром на велики инвестициони потенцијал, Стара планина може да буде замајац развоја читавог региона, сматра
председник општине Књажевац
Милан Ђокић.
- Чињеница да је хотел
распродат за читаву сезону говори у прилог томе да је Стара
планина итекако атрактивна. Она

има много инвестиционог потенцијала и надам се да ћемо у наредним месецима и годинама
наставити озбиљан инвестициони
циклус у правцу изградње инфраструктуре и нових садржаја – нагласио је Ђокић.
Развоју ове дестинације
надају се и у туристичким организацијама Књажевца и Пирота.
- Очекујемо успешну сезону и 120 дана на скијању, обарање рекорда када је у питању
посећеност. По најновијој статистици ми имамо преко 45 сеоских
домаћинстава и око 1000 кревета
у домаћој радиности - рекао је
Бобан Марковић, директор ТО
Књажевац.
Да је потребно улагање
сматрају и у ТО Пирот.
- У сарадњи са СП рисортом и ЈП Стара планина треба
заједнички да наставимо са улагањем у инфраструктуру и то је оно
што је неопходно да би Стара планина заживела као дестинација сматра Братислав Златков, директор ТО Пирот.
Јавно предузеће ’’Стара
планина’’, организатор ски опенинга, приредило је бројне информативне и забавне садржаје,
презентације најзначајнијих брендова Књажевца и Пирота. Отварање сезоне на ''крову Србије''
пратило је четрдесетак новинара
из националних и регионалних медија.
Љ.П.

Председник општине Неготин приредио пријем за републичке прваке у стоном тенису

СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА СТОНОТЕНИСЕРЕ
НЕГОТИН – Основна школа “Бранко Радичевић” и општина
Неготин дочекала је републичке
прваке у стоном тенису. Саша Јанковић, Милош Томић и Петар Видић,
предвођени наставником Банетом
Гитановићем на Школском републичком такмичењу у Београду убедљиво су тријумфовали показајући
тако да није случајно да ови момци
подједнако добро бране боје и своје
школе и матичног клуба, СК “Хајдук
Вељко”. У конкуренцији од 32 екипе,
неготински стонотенисери савладавши противнике из ОШ „Живан
Маричић“ из Жиче и ОШ „Вук Караџић“ из Крушевца, у полуфиналу и
екипу ОШ „Коле Рашић“ из Ниша, у
финалним сусретима са екипом шабачке основне школе “Лаза К.Лазаревић” славили су са 2:1.
- У школи сада имамо одличне услове за све спортове и то
је предуслов за добре резултате.
Захваљујући разумевању локалне
самоуправе и Спортског савеза по

први пут смо имали обезбеђен превоз и смештај на једно овакво такмичење. Надам се да ће овако
наставити и даље и да ће њихов
успех пратити и ученици који се
баве другим спортовима – истиче
Бане Гитановић, наставник физичког васпитања.
За републичке прваке и

њиховог тренера пријем је приредио Јован Миловановић, председник општине Неготин и у сарадњи
са Спортским савезом наградио их
патикама и тренеркама.
- Ово је изузетан резултат и
прилика да уважимо децу која су
остварила овакав успех. За њих
смо обезбедили спортску опрему

као награду и као подстрек за даљи
рад и постизање још бољих резултата. Ми смо и претходних година
уредно финансирали све спортске
активности и ту је био укључен и
школски спорт. Наставићемо тако и
у наредној години, а посебан акценат биће дат да спортску инфраструктуру, односно на њено
унапређење – рекао је Миловановић и додао да је успех стонотенисера, након завршетка сале у
школи “Бранко Радичевић” први,
али да се очекује да стопама ових
младих спортиста крену и други.
У овој школи, истиче први
човек општине Неготин, у току су и
активности на проблему грејања у
пролазу између школе и спортске
сале, али да ће и то ускоро бити завршено.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира Општина
Неготин
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Уходавање у интегрисани информациони здравствени систем

ЧЕКАОНИЦЕ БЕЗ ГУЖВИ
КЛАДОВО – Кладовски
Здравствени центар уходава се у
Интегрисани здравствени информациони систем који ће морати да заживи и у секторским амбулантама у
13 месних заједница у општини Кладово.То подразумева да се преглед
код изабраног лекара мора заказати, а његова је обавеза да проследи упут и закаже термин за
преглед или дијагностичку процедуру у свакој установи у којој постоје дефинисани слободни термини. За сада је проблем што све секторске амбуланте немају информатичку опрему за вођење електронског картона, истиче др Борислав Петровић директор здравственог центра у Кладову.
- Ми смо препознали тај
проблем и рачунамо на подршку Савета МЗ и локалне самоуправе када
је реч о куповини информатичке
опреме. Пример добре праксе потврдили су мештани Рткова који су
сеоску амбуланту опремили рачунаром чиме су створени услови за

функционисање информационог система, док је локална самоуправа
издвојила новац за куповину сервера. Новине у систему здравствене
заштите сигурно имају за циљ да
побољшају услове који се нуде па-

цијентима, односно смањиће се
гужве и непотребно чекање у ходницима и испред ординација, што је и
основни циљ - каже др Петровић.
У Дому здравља у Кладову
пацијенти прегледе код изабраног

лекара заказују у Кол центру позивом на број телефона 801- 458 од 7
до 14 сати.Та новина наишла је на
одобравање здравствених осигураника.
- Осим Кол центра у нашем
граду преглед код изабраног лекара
у Дому здравља може се заказати
и уз помоћ Националног кол центра
Министарства здравља. Од Нове године у локалном Кол центру у функцији ће бити и мобилни телефон
тако да ће се заказивање прегледа
обављати ефикасније .Да би се систем поједноставио размишља се и
о увођењу неке врсте "санкција" за
"неодговорне", који се три пута не
појаве на раније заказаном прегледу, јер се на тај начин узима термин неком другом кориснику
здравствених услуга. Прва искуства
потврђују да се Кладовљани лагано
навикавају на Интегрисани здравствени информациони систем сматра др Сибирка Мићовић, помоћник директора за Дом здравља
у Кладову.
М.Р.

Радови на крову Дома здравља у пуном јеку

УРАЂЕНО 80 ОДСТО УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА
НЕГОТИН – Председник
општине Неготин Јован Миловановић и вршилац дужности директора
Здравственог центра Неготин др
Видосава Пауновић обишли су радове на санацији крова овдашњег
Дома здравља, вредни 29 милиона
динара, како би се уверили да се
одвијају планираном динамиком. У
овој здравственој установи у току

управи и председнику општине, јер
су имали разумевања за наш вишедеценијски велики проблем и
због тога што су уложили велика
финансијска средства да би дошло
до реконструкције крова на целом
Дому здравља. Ову одлуку са одушевљењем су дочекали сви лекари и целокупно особље, које
ради у овој згради, као и пацијенти

лим. Већ је постављена челична
конструкција у хдницима и ламелама где ће бити постављен лим, а
посебна пажња биће усмерена и на
куполе.
- Овај вишегодишњи проблем са прокишњавањем кровне
конструкције Дома здравља, на задовољство свих почео је да се решава. Вредност радова је 29 милиона динара и ми смо извршили

ове године авансну уплату у износу
од 12 милиона, у складу са уговором, док ће преостали износ бити
исплаћен у наредне две године,
чиме ћемо спречити удар на буџет
општине Неготин– рекао је Јован
Миловановић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“
суфинансира Општина Неготин

Крај године у знаку бројних дешавања у области културе

КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБЕ,
ФИЛМОВИ…
МАЈДАНПЕК - Традиционално, крај календарске године у
Мајданпеку протиче у знаку бројних дешавања у области културе. Тек
што је завршен Мини сајам “Култура образовање, стваралаштво”, а
од уторка је у Градској галерији свој термин добила изложба фотографија Банета Бркачића из Београда. Заказано је више пажње вредних
догађаја од концерта Музичке школе „Ранко Кривић“,сутрашњег (субота) наступа културно-уметничких друштава, концерт Креативног
курса гитаре, и 28. децембра концерт београдског квартета “Сенсартика”, да би “завеса пала” у петак, 30.децембар за када су заказане
две биоскопске пројекције.
И.Ћ.

су радови на уређењу унутрашњег
ентеријера у оном делу које је било
и најугроженије због прокишњавања, као и на замени лимене
кровне конструкције и санацији купола.
- Код сваке атмосферске
падавине ми смо сакупљали воду
како смо знали и умели, склањали
апарате како не би дошло до њиховог додира са водом и нисмо имали
одговарајуће услове за квалитетан
преглед и дијагностику пацијената.
Желим да захвалим локалној само-

и грађани јер је пре ових радова заиста изгледало страшно – рекла је,
том приликом, др Видосава Пауновић.
Локална
самоуправа,
иначе, у потпуности финансира радове, који би требало да се заврше
2018. године. До сада су завршени
радови на крову изнад Медицине
рада и Микробиологије. По речима
надлежних урађено је око 80 одсто
радова на унутрашњем ентеријеру
и затварању високих плафона, а
ускоро ће бити замењен и кровни

Једна од изложби у галерији
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ДОГАЂАЈИ
Американци честитали пословодству РТБ-а еколошке резултате

„ Р Т Б И Д Е К Р У П Н И М К О РА Ц И М А
У П РА В О М С М Е Р У “

БОР - Два експерта из Америке, Ерик Партелпог и Тери Браун,
које је ради провере оправданости
уложених средстава у изградњу нових
пирометалуршких агрегата и постројења у Бору, други пут ове године
послала канадска ЕДЦ банка,
изјавили су данас да су веома задовољни оним што су видели „на терену“. С обзиром на то да независни
инжењери у име ЕДЦ банке контролишу оправданост уложеног новца са
техничко-технолошког, еколошког и
економског аспекта, Партелпог и
Браун су се у ревизији осврнули на сва
три сегмента.
-Према прелиминарној ревизији оперативних података видим да
су остварења данас много боља него
раније. Постигли сте и неупоредиво
боље резултате по питању смањења
концентрације СО2 гаса и честитам
вам због тога. Сада је све у складу са
српским законом и прописима – рекао
је независни инжењер из Америке
Тери Браун.
Његов колега Ерик Партелпог, коме је ово друга радна посета
РТБ-у Бор, придружио се Брауновој
оцени.
– У фебруару ове године сам

први пут био у Бору и, у односу на оно
што сам тада видео, могу да кажем да
сада видим велика побољшања и да
РТБ иде крупним корацима у правом
смеру. То кажем јер овај посао у топионицама широм света радим од 1977.
године и видео сам многа пирометалуршка постројења и флеш-топионица. Видео сам и ову пре десет
месеци, а она сада ради много ефикасније – рекао је Партелпог.
Њихово стручно мишљење, у
својству независних инжењера, веома
је важно, јер од њиховог извештаја и
ангажмана, који је у складу са светском праксом, зависи динамика отплате робног кредита који је „Бору“ и
држави Србији одобрен за изградњу
нове топионице, објаснио је генерални
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
-Партелпог и Браун су овде са задатком да, најпре, провере како ради топионица и да ли смо ми као
менаџмент оспособљени да је са запосленима водимо како треба. Треће,
али и најважније, ту су да утврде да ли
можемо враћати на време ануитете за
кредит који смо узели. Рате смо досад
враћали уз помоћ Владе Србије, али
мора да се каже да смо дуго радили у

импровизованим условима јер нас је
СНЦ Лавалин оставио „на цедилу“ да
сами уходавамо процес. Сами смо,
након пожара, ремонтовали топионицу
и фабрику сумпорне киселине и ремонт, уместо за 14, завршили за пет
дана. Данас топионица ради са бољим
параметрима, али још увек има места
за пар корака до оних који су дизајном
постављени. Процес је готово савладан и сада га само треба „дотеривати“
до што веће добити. А, за то је потребно време и капитал, али одговорићемо и том задатку – казао је
Спасковски.
Уз то, додао је Спасковски,
безбедност радника подигнута је на
максималан ниво, ниво какав је у Америци и Европској унији, а од посебне
важности је и еколошка победа коју је
РТБ постигао.
Потврђујући његове речи
Браун је, говорећи о екологији, нагласио да су колега и он приметили видна
побољшања и у делу третмана отпадних вода.
- У сваком сегменту еколо-

гије, па и у третману отпадних вода,
идете напред. Све се побољшава и
функционише како треба. Ради се квалитетније и у оквирима који задовољавају српске стандарде – оценио је
Браун.
Спасковски је нагласио да му
је оцена рада постројења за третман
отпадних вода, коју су дали независни
инжењери из Америке, посебно важна
јер је, како је рекао, управо у том делу
забележена највећа уштеда док се
нова топионица градила.
-Фабрика за пречишћавање
вода је по базном дизајну требало да
кошта 35 милиона евра. Уместо да да
те паре, РТБ је ревитализовао своје
старо постројење и уложио у њега
само милион и 250 хиљада евра. Како
оно ради, рекао вам је Браун, не ја. То
је одговор и свим злонамерницима
који оцењују улагање у нову топионицу
као велико. Могу доћи и они да провере, а не да снимају са својих тераса
и водену пару „промовишу“ у дим – закључио је Спасковски.
Г. Т.В.

Још један гест професора Техничке школе за пример

ХОНОРАРИМА ДО НОВИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
МАЈДАНПЕК - Као и
прошле године, некако у ово
доба, у Мајданпеку се највише
говори о професорима Техничке
школе у овом граду, односно,
њиховој одлуци да се још једном
одрекну својих хонорара са испита ванредних ученика у корист
набавке наставних средстава.
Прошле године су тако купили
девет рачунара и опремили кабинет за извођење наставе на
смеру економске струке, а сада
купили наставна средства за машинску групу, алате за машинску
радионицу и интерактивну електронску таблу, прву у образовним установама на подручју
општине.
- За гест учињен прошле
године нас нико осим новинара
није ни похвалио, али због тога
нисмо посустали - каже Драго-

слав Јанковић, директор Техничке школе у Мајданпеку: Председник Школског одбора
предложио је да наставимо акцију коју смо започели прошле
године и на исти начин се побринемо за наставна средства за
машинску групу. Сви професори
су се одрекли хонорара, а прикупљена средства од преко 240
хиљада динара искоришћена су
да се за машинску групу предмета набаве наставна средства
и опрема. Купили смо једну паметну, електронску таблу коју вероватно нема ни једна школа на
подручју општине. Преплатили
смо се на мозаБоок једногодишњу лиценцу, па наши професори са те платформе проширују
образовне алате вишенаменским илустрацијама, анимацијама и могућностима за

креативне презентације у настави.
Вредност
набављене
опреме је око 240 хиљада ди-

нара, што је бројка коју не треба
потценити, посебно са аспекта
професорских зарада.
И.Ћ.
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ВЕСТИ
Филмови у борском Музеју рударства и металургије још данас

ФЕСТИВАЛ АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА
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У препуној хали спортова у Неготину

“ТЕКИЈАНКА МИНИБАСКЕТ
КУП” 2016
НЕГОТИН - У препуној Хали спортова у Неготину, одржан је недавно,
први Минибаскет турнир кошаркашког савеза Источне Србије, који је окупио
27 кошаркашких клубова: Хајдук Вељко Неготин, Златара Мајданпек, Тимок
Зајечар, Бин Зајечар, Баскет Бор, Наисус Ниш, Леда Књажевац, Сврљиг и
Бела Паланка.

БОР - У борском Музеју рударства и металургије одржан је
дванаести по реду Фестивал археолошког филма. Фестивал је почео
16. децембра и траје још данас 23. децембра.
- Публика је имала прилике да види 11 филмских остварења
из четири земље. Приказано је пет италијанских филмова, три остварења из Немачке, два српска филма и један филм из Црне Горе. Фестивал је отворио филм „Тајне воде Палерма“ који говори о Палерму
и каналима за воду који се налазе испод овог града. Посетиоци ће још
данас у 18 сати имати прилике да погледају филмове: Силикатно
стакло, звездано стакло из либијске пустиње и Пупрупни сирмијум, о
данашњој Сремској Митровици– рекао је Игор Јовановић, в.д. директора борског Музеја рударства и металургије.
Борски Музеј је овогодишњи фестивал организовао у сарадњи
са Народним музејем у Београду, од уступљених филмова са Међународног фестивала археолошког филма, који се сваке године одржава у Народном музеју.
Изабрани филмови одликују се високим научним квалитетом,
али и атрактивним приступом културној баштини и омогућавају, не
само стручњацима, него и свима које привлаче древне културе и цивилизације да се упознају са значајним споменицима културе у свету,
саопштено је из борског Музеја.
Д.К.
Годишња скупштина књажевачких голубара

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА

КЊАЖЕВАЦ - На годишњој скупштини Општинског савеза одгајивача српских голубова високолетача у Књажевцу окупили су се чланови
четири удружења из Књажевца и једног удружења из Сврљига, како би
заједно сумирали резултате и поделили признања најбољим голубарима.
По већ устаљеној традицији књажевачки голубари се на крају календарске године окупљају на годишњој скупштини где сумирају постигнуте
такмичарске резултате и додељују признања најуспешнијим појединцима.
Организовано голубарство у Књажевцу постоји више од 30 година, а 2016.
је једна од најгорих година за такмичење због изузетно лоших временских
услова. И поред тога Миљан Видојковић, члан удружења СРБ 788 “Стара
чаршија” остварио је одличне резултате. За 2016. годину је првак удружења, првак општине и његов голуб појединац проглашен је најбољим.
Специјални гости Скупштине били су Драган Пурешевић, председник Међуокружног савеза Србије и Радоје Марковић, председник Балканског савеза, који су изненађени квалитетом голубова у Књажевцу и
постигнутим резултатима упркос лошем времену.
Како се чуло, у наредном периоду радиће се на омасовљењу
спорта, док се књажевачки одгајивачи српског високолетача надају да ће у
2017. години имати повољније временске услове и да ће наставити да постижу добре резултате.
Љ.П.

Људи из савеза су препознали рад са најмлађима у кошаркашком
клубу Хајдук Вељко и учинили им част да буду домаћини овако велике манифестације којом се ствара будућност наше кошарке. Турнир је одржан захваљујући великом спортском пријатељу, компанији „Текијанка“, која је
обезбедила за свако дете медаљу, сокић, сендвич, за сваки клуб пехар и тиме,
по речима људи из савеза, допринела да овај турнир буде савршено организован и да остане деци у сећању.
Турнири оваквог типа до сада нису никада овако професионално
одржани тако да су се ови кошаркашки почетници осећали као професионалци. Захвалност и честитке осим људи у савезу, општине, родитеља деце,
упутили су и сви учесници и гости на овом турниру.
Играло се на два паралелана терена где су били монтирани минибаскет кошеви а учествовало је преко 300 дечака и двојчица, узраста од шест
до 10 година.
Уговорени радови на згради средњих школа

Д О Б И Ј А Ј У С ВО Ј У З Г РА Д У
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су уговорени радови на инвестиционом
одржавању зграде средњошколског центра са групом понуђача коју предводи
W.D. Concord West доо из Београда и која се обавезала да радове вредне више
од 141 милиона динара заврши за шест месеци, што практично значи да би
мајданпечки средњошколци после вишегодишњег “подстанарског” статуса у градским основним школама, од почетка наредне школске године могли да се надају
настави у својој згради.
Подсетимо, проблеми са овом зградом почели су у фебруару 2012.године када се десила хаварија на систему за грејање, попуцали су готово сви радијатори а систем грејања трајно онеспособљен. Након тога, проблеми са
прокишњавањем су постали већи и сложенији, баш као и њихове последице.
Локална самоуправа је, захваљујући средствима обезбеђеним из Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, расписала
јавну набавку за извођење радова на инвестиционом одржавању. Ти радови подразумевају комплетну рехабилитацију система грејања и увођење нових еколошких енергената попут чврсте биомасе, као и замену крова, набавку и инсталацију
опреме за дојаву пожара, кабловски ситем и видео надзор, замену санитарних
уређаја, замену фасаде и молерске радове, замену плочица и подова.
И.Ћ.

