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усвОЈЕН пРвИ РЕБАлАНс БуЏЕтА
Одржана 21. седница сО књажевац

Одржана 55. седница Oпштинског већа у Kладову

у мајданпеку одржана седница општинског парламента

ЕкОлОшкА тАксА 
ОД ИДућЕ ГОДИНЕ

кОсОвскА мИтРОвИЦА 
ГРАД пОБРАтИм

кЊАЖЕвАЦ - У Књажевцу је одржана 21. седница Скупштине општине Кња-
жевац. Одборници су усвојили први ребаланс буџета за 2018. годину, условљен нов-
цем који се у општинску касу слио захваљујући средствима Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. На седници је донета одлука о спајању 
Јавног предузећа Спортско – туристички ресурси и Агенције за развој општине Кња-
жевац у једно предузеће. 

Први ребаланс буџета општине условљен је повећањем прихода, односно 
средствима које је општина Књажевац добила од Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, казао је председник општине Милан Ђокић на 21. засаедању 
Скупштине општине, наглашавајући да је општинска каса овим изменама достигла, 
како се изразио, ‘’магичну’’ цифру од преко милијарду динара: 

‘’И ову годину почињемо ребалансом буџета, да бисмо повећали приходе. 
Са задовољством могу да констатујем да и ову годину почињемо тако што ради-
мо ребаланс да бисмо констатовали приходе у износу од близу осам милиона ди-
нара средстава које смо добили од Министарства за рад, запошљавање, бирачку и 
социјалну политику, а наменски за реализацију пројекта ‘’Помоћ у кући’’ и осталих 
пројеката социјалне заштите’’, рекао је Ђокић.

Пажњу одборника изазвала је одлука о припајању Јавног предузећа Спор-
тско – туристички ресурси Агенцији за развој општине Књажевац, на предлог 
председника општине, која је накнадно уврштена у дневни ред, без детаљнијег 
објашњења, само уз наводе да ће се на тај начин унапредити послоавање и смањи-
ти трошкови.

‘’Мене занима шта се дешава са Планинарским домом на Старој планини и 

клАДОвО - На 55. седници Општинског већа у Кладову усвојен је други ово-
годишњи ребаланс буџета општине Кладово за 2018. годину. Повећања на приход-
ној страни општинске касе нема, већ се у оквиру утврђених износа спроводи пре-
расподела средстава. 

Подршку већника добио је Извештај о раду у 2017. години ТОО Кладово у 
којем су садржане комплетне активности које се односе на промоцију туристичл-
ких потенција кладовског краја. Резултат је 73.250 ноћења у претходној години, а 
то је за око 40 одсто више у односу на 2016. годину. Усвојен је и Извештај о раду за 
2017. ЈП “ Јединство” уз констатацију да је снабдевање грађана водом за пиће и то-
плотном енергијом било без већих непланираних застоја, иако је грејна површи-
на повећана на близу 139.000 метара квадратних стамбеног и пословног простора. 
Зелено светло већника добио је предлог Одлуке о братимљену општине Кладово 
са општином Косовска Митровица.

 - Намера је да се подршком мештанима тог дела Србије олакша живот и по-
бољшају услови за њихов останак на родном огњишту. У том правцу смо опреде-
лили 3 милиона динара за реконструкцију основне школе у општини Косовска Ми-
тровица. Тиме смо потврдили да је Кладово град отвореног срца, јер смо спремни 
да подржимо све пројекте који доприносе подизању на виши ново живота мештана 
на Космету - казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово. 

Чланови Општинског већа позитивно су се изјаснили о прихватању преко-
граничне сарадње са Румунијом у оквиру реализације шест пројеката из области 
културног наслеђа, екологије, заштите животне средине, запошљавања и инфра-
структурних услуга.

Већници су усвојили предлог Пројекта јавног приватног партнерства рекон-
струкције, рационализације и одржавања система јавне расвете у граду и у насељи-
ма у општини Кладово, као и предлог одлуке о општим правилима кућног реда у 
стамбеним и стамбено-пословним зградама на подручју општине Кладово, која је 
усаглашена са одредбама Закона о становању. Подршку је добио и предлог Решења 
о висини новчане накнаде на име путних трошкова стрелцима који су ангажовани 
на противградним станицама током сезоне одбране од града у износу од 6.000 ди-
нара месечно. М.Р.

мАЈДАНпЕк - У петак, 23.марта у Мајданпеку је одржана седница Скупшти-
не општине на којој је утврђен Локални акциони план запошљавања, одлучено о 
измени одлуке о оснивању Фондације за локални економски развој општине, али 
и о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, a усвојен je и низ одлу-
ка везано за одржавање стамбених зграда. 

Упркос предлозима да се одложи или изостави са дневног реда, одборнич-
ка већина је усвојила предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине, односно увођењу еколошке таксе од почетка наредне године, према којој 
ће многи правни субјекти и физичка лица имати једну обавезу више када је реч о 
плаћањима. Еколошка такса ће се плаћати од почетка наредне године, а предвиђа 
да се месечно плаћа износ од 0,50 динара по метру квадратном непокретности за 
коришћење станова, три динара по квадрату за коришћење пословних зграда и по-
словног простора, као и 0,50 за коришћење земљишта за обављање привредне де-
латности, док је накнада за обављање одређених делатности које утичу на живот-
ну средину предвиђена у износу од 0,2 одсто од оствареног прихода на годишњем 
нивоу. На препоруку Општинског већа усвојен је предлог одлуке о реализацији 
пројекта реконструкције система даљинског грејања у Мајданпеку и увођења био-
масе, односно, дрвне сечке као додатног енергента, као и предлог Одлуке о оства-
ривању права на финансирање трошкова вантелесне оплодње. Измењена је одлу-
ка о условима за држање и заштиту домаћих животиња на подручју Мајданпека и 
Доњег Милановца, према којој су за непридржавање предвиђене новчане казне у 
висини од 15 до 25 хиљада динара. 

Озваничена је подршка Општине Мајданпек изградњи Коридора „Исток“, од 
Београда до Ниша, преко источне Србије, а на предлог Кадровске комисије Сузана 
Здравковић је разрешена дужности директора Центра за културу Мајданпек, а за 
в. д. директора постављен је Љубиша Голубовић, дипломирани економиста из Жа-
губице. И.Ћ.

његовим радницима. Рекли су ми да Дом преузима ЈП „Стара планина” и неће више 
да буде у надлежности општине, а да радници, пошто им је дата отпремнина од 100 
хиљада динара, остају без посла. Да ли је то тачно ?,’’ питао је Дарко Петровић, од-
борник ‘’За Књажевац заједно’’. 

‘’Припајањем ова два предузећа стварамо правни облик који ће моћи у на-
редном периоду да газдује и Планинарским домом и Базеном. О судбини Плани-
нарског дома одлучићемо заједно. За сада, он је у рукама књажевачке општине. Је-
смо добили предлог од стране ЈП „Стара планина”, односно СП Ресорта, за сада у 
усменој форми да желе да комплетирају капацитете на Старој планини ....’’, истакао 
је председник књажевачке општине. 

Ову одлуку, као и све остале на мартовској седници локалног парламента, 
одборници су донели већином гласова, а гласали су, без дискусије, о програму по-
словања и ценама услуга Јавног комуналног предузећа ‘’Стандард’’, пословању ‘’То-
плане’’, одлуци о такси превозу, као и сету одлука које регулишу становање у стам-
беним зградама. Љ.П.
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пОДЕЉЕНЕ пРвЕ пЕНЗИОНЕРскЕ кАРтИЦЕ

потписан нови колективни уговор у Јп “комуналац”

ЗА пРАвА И ОБАвЕЗЕ 
ЗАпОслЕНИХ

Заказана конститутивна седница сО Бор

ОпштИНА БОР 10. АпРИлА 
ДОБИЈА НОвО РукОвОДствО

За најстарије Зајечарце

ЗАЈЕчАР - У зајечарску филијалу ПИО Фонда стигло је протекле не-
деље првих сто пензионерских картица, које су већим делом и подељене.  

Картице је пензионерима уручио градоначелник Зајечара Бошко Ни-
чић и директорка зајечарске филијале ПИО Фонда Оливера Ранђеловић у 
великој сали Градске управе. Пензионерске картице Фонда ПИО намењене 
су свим пензионерима, без обзира коју врсту пензије користе, односно да 
ли су старосни, породични или инвалидски пензионери, без обзира коли-
ка им је пензија, односно где им је пребивалиште. Оне су бесплатне и биће 
додељене без накнаде свим корисницима пензија и права из ПИО до краја 
ове године. Из ПИО Фонда кажу да ће посао поделе картица бити обиман 
и комплексан, зато што у зајечарском округу има преко 36.000 пензионе-
ра, а на територији града Зајечара њих има око 18.000, али ће цео процес 
бити спроведен на време. Оне ће стизати сукцесивно и пензионери ће о 
томе бити обавештавани. 

Градоначелник Ничић је пензионерима пожелео добродошлицу и 
образложио им какве ће повластице имати и од стране града. 

- Оно што Градска управа може да пружи пензионерима то је уско-
ро бесплатан превоз и у току је тендер о приватно јавном партнерству где 
тражимо превозника који ће то радити. Биће још пуно категорија које ће 
имати ову привилегију везану за превоз. Трудићемо се да са свим великим 
трговинским ланцима, који су најавили долазак у наш град, преговарамо 
управо о томе да ова картица доноси одређене привилегије приликом ку-
повине. Видећемо шта смо још у могућности да урадимо како би вам обе-
збедили олакшице које су у надлежности града. Нису сви пензионери у 
истом материјалном положају, па ћемо за оне који су најугроженији да обе-
збедимо више привилегија и субвенција. Има вас доста па размишљамо и 
о местима у селу и граду где да се окупљате. А можемо неке и да укључимо 
у рад Градске управе, јер су многи од вас радили врло одговорне послове, 
па би нам искуство и савети таквих пензионера добродошли у решавању 
инфраструктурних и осталих проблема у граду. Треба и да што пре поради-
мо на томе да што мање домаћинстава буде где су остали само стари људи, 
да порадимо на томе да ваша деца и унуци почну да се враћају, да се от-
варају радна места у граду и да ваша деца буду уз вас - истакао је Ничић. 

Пензионерима се обратила и Оливера Ранђеловић, директорка заје-
чарске филијале ПИО Фонда.

- На иницијативу Министарства за рад, борачка и социјална питања и 

клАДОвО- На основу одредби Закона о раду, председник Општине Кладо-
во Радисав Чучулановић, као овлашћени орган Оснивача, закључио је колективни 
уговор са в.д. директора ЈП “ Комуналац” Веском Мајовићем и председником орга-
низације Савеза самосталног синдиката у том колективу, Љубишом Папоровићем. 
Реч је о документу у којем су дефинисани међусобни односи потписника колектив-
ног уговора, као и друга питања од значаја за послодавца и запослене. 

- Ресорно министарство потписало је колективни уговор у фебруару, а ми 
смо тај документ усагласили са нашим условима. Сваки радник има загарантоване 
све погодности регулисане законом и ми смо задовољни - истакао је Љубиша Па-
поровић, председник Организације СССС ЈП “Комуналац”. Одредбе колективног уго-
вора примењују се на све запослене у ЈП “Комуналац” и усклађене су са законском 
регулативом која дефинише ту област. 

- Важно је да уредимо радно-правне односе свих запослених и да они знају 
која то права и обавезе има послодавац, које запослени, а које Оснивач. Запосле-
ни морају да знају шта следује за рад, а шта за нерад - казао је Радисав Чучулано-
вић, председник општине Кладово. 

Потписани колективни уговор биће на снази наредне две године, казао је 
Веско Мајовић в.д. директора ЈП “Комуналац” и додао да је то трећи уговор који су 
до сада послодавац и репрезентативни синдикат закључили са локалном самоу-
правом као Оснивачем. М.Р.

БОР - За 10. април заказана је конститутивна седница Скупштине општине 
Бор, на којој ће бити потврђени мандати одборницима и изабрано ново општинско 
руководство. Поред избора председника скупштине, његовог заменика и секретара 
Скупштине општине Бор, биће изабран председник општине и његов заменик, као 
и чланови Општинског већа. Након редовних локалних избора, који су у Бору одр-
жани 4. марта, седницу је у законом, предвиђеном року, сазвао досадашњи пред-
седник Скупштине општине Бор, Видоје Адамовић, док ће њоме председавати Бра-
нислав Михајловић, као најстарији одборник. 

Од укупно 35 одборника, колико има у борском парламенту, највећи број 
мандата имаће коалиција окупљена око Српске напредне странке 24 одборника, 
коалиција „Ми или они-Уједињени за Бор” седам, коалиција “Доста је било и Двери 
српске” три, док ће један одборнички мандат имати Влашка странка “Мост”.

  М.М. 
 Фото архива „Тимочких“

министра Зорана Ђорђевића приступило се изради пензионерских карти-
ца. Републички фонд пензиjско-инвалидског осигурања ће их уручити свим 
пензионерима у Србији. Ова картица је идентификациони документ, да је 
њен носилац односно корисник права из пензиjско-инвалидског осигу-
рања. За свој идентитет пензионери ће уз ову картицу доказивати и својом 
личном картом, јер она садржи мало података, име и презиме пензионе-
ра, лого фонда и серијски број картице на којој се види број филијале која 
је издала картицу. Тај минимум података штити самог пензионера. На чеку 
је више података, матични број, адреса, износ пензије и све оно што неко 
треће лице не би требало да види. Овом картицом пензионер потврђује 
свој статус. Картица мења чек од пензије, потврду из ПИО Фонда, омогућа-
ва куповину на пензионерским акцијама - рекла је Ранђеловићка. Сви гра-
дови у Србији где има филијала ПИО добили су промотивно по сто пензи-
онерских картица за округ који покривају, а они који су их добили бирани 
су случајним узорком. 

Град Зајечар је један од првих градова у Србији који ће реализова-
ти програм пензионерских картица. Прошле недеље подела је почела и у 
Неготину, као и у осталим градовима Тимочке Крајине. А.П.
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22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

21:00 20:00 19:20 18:00

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

Bor - Boljevac - Paraćin - Kruševac - Vrnjačka banja - Kraljevo  

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

7:45 8:45 09:30 10:30 11:15

19:45 18:40 17:50 17:00 16:00

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

ОпштИНА НЕГОтИН 
стИпЕНДИРА 
17 учЕНИкА

пРвИ АутОБусИ ЗА 
АустРИЈу И НЕмАчку

Отворена аутобуска станица „Николић превоз“ у Зајечару

уручени уговори младим Неготинцима

ЗАЈЕчАР - У Зајечару је свечано отворена модерна аутобуска стани-
ца „Николић Превоз“, власника Горана Николића из Неготина. 

У присуству великог броја званица из Зајечара, али и из Неготина, 
врпцу су пресекли директор „Николић Превоза“ Горан Николић, Његово 
Преосвештенство Епископ тимочки Господин Иларион, градоначелник Заје-
чара Бошко Ничић и председник општине Неготин Владимир Величковић. 

„Ово је модеран и функционалан објекат, ми смо се потрудили да по-
дигнемо квалитет наших услуга и да у овој години јубилеја, када „Николић 
Превоз” слави 20 година постојања и рада обогатимо и возни парк и да от-
воримо два објекта. Један смо већ отворили у Неготину и овај други данас 
у Зајечару“, истиче Предраг Динкић из компаније „Николић Превоз” и до-
даје да је у плану, крајем године, набавка и најмодернијег аутобуса, дабл-
декера марке „Сетра”. 

Директор ове компаније, Горан Николић, је захвалио свима на по-
верењу и истакао да их управо то поверење обавезује да буду још бољи у 
пружању својих услуга грађанима. 

НЕГОтИН - Општина Неготин стипендираће за школску 2017/2018. 
укупно 17 младих, од којих 13 ученика средњих школа и четири студента, 
који се школују за наставнике математике, енглеског и немачког језика, де-
фицитарних кадрова у нашим школама. 

Међу средњошколцима је петоро гимназијалаца, троје из Пољо-
привредне школе “Рајко Боснић”, један из Уметничке, два из Техничке, а 
стипендисти општине су и Неготинци који се школују у Музичкој школи „Да-
ворин Јенко” и Економско-трговинској школи у Зајечару. 

На име стипендије, а реч је о 10 стипендија годишње, средњошкол-
цима ће месечно бити уплаћивано по 4.000 динара, а студентима по 7.000, 
и то ретроактивно од 1. септембра до данас средњошколцима и 1.октобра 
студентима, а даље у месечним ратама. 

- Знам да ово није довољно, али радићемо на томе да у наредном 
периоду издвајамо и већа средства за стипендирање најбољих, јер је ово 
улагање у будућност, што је наш циљ и једина перспектива-рекао је прили-
ком потписивања уговора о стипендирању, Владимир Величковић, пред-
седник општине Неготин. 

Код студената се иначе, судећи по критеријумима конкурса, бодова-
ла ефикасност студирања, успех у претходном школовању, дефицитарност 
занимања и просечна примања по члану домаћинства. Средњошколцима 
се такође бодовао успех, просечни приходи у породици, али и награде на 
републичком и међународном нивоу. 

 С.М.Ј.

“Настављамо са остварењем пословних планова, као и са пру-
жањем још квалитетнијих услуга како у домаћем, тако и у међународном 
саобраћају”, истакао је Николић. 

Градоначелник Зајечара, Бошко Ничић, је изразио велико задовољ-
ство што је једна оваква приватна инвестиција управо у Зајечару. 

“Поносимо се оваквим инфраструктурним пројектом, ово је помак у 
области саобраћајне инфраструктуре. Велико ми је задовољство што је по-
сле дуго времена Зајечар добио оваквог приватног инвеститора. Надам се 
што скоријој законској регулативи која ће се у области друмског саобраћаја 
изборити са проблемом „сиве зоне“”, рекао је Ничић. 

Компанија „Николић Превоз“ лидер је у источној Србији на пољу пру-
жања услуга аутобуског превоза у земљи и иностранству, а отварање ауто-
буске станице у Зајечару представља инвестицију која води ка даљем уна-
пређењу квалитета услуга које компанија пружа. 

Површина новог објекта је око 680 м2. Комапнија „Николић Превоз“ 
запошљава 100 радника и има возни парк од 32 аутобуса. 

Иначе, „Николић Превоз“ је од Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструкуре међу првима у Србији добио лиценцу за пру-
жање станичних услуга. 

Аутобуска станица „Николић Превоз“ је овом приликом симболично 
пустила прве аутобусе за Аустрију и Немачку. 

 А.П. 
 Фото: Драган Стојановић
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Д О О   Б О Р т Р А в Е л   БОР
преглед полазака аутобуса на градским линијама од 19.03.2018 до 31.05.2018 године

линија: Болница - Б.Бухе - Бор II
Поласци са Болнице: 06:00, 07:00, 08:00, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 13:30, 15:05, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 23:05.

радним данима у току школске године не саобраћа полазак у: 20:30.
радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 07:00, 13:00, 17:40, 20:30.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 07:00, 11:40, 13:00, 19:30.
Поласци из Бор-а II: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 14:00, 15:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

радним данима у току школске године не саобраћа полазак у:  20:00.
радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 07:30, 13:30, 18:00, 20:00.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 07:30, 12:10, 13:30, 19:00.
линија: Болница - НГЦ - Ново Гробље - Бакарна Жица

Поласци са Болнице: 06:00, 07:05, 08:00, 09:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:05, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05.
поласци у 21:30 и 23:05 саобраћају до НГЦ-а

Поласци са Бакарне Жице: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
полазак у 22:07 саобраћа из НГЦ-а
линија: т. капија - IV km - Б.поље

Поласци са Т. капије: 05:50, 06:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:30.
Викендом не саобраћају поласци: 05:50, 12:30, 13:45, 14:45, 18:30.

Радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 05:50, 12:30, 13:45, 17:30, 18:30.
Поласци из Б. Поља: 06:20, 07:20, 10:00, 12:00, 13:20, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00.

Викендом не саобраћају поласци: 06:20, 13:20, 14:10, 15:10, 19:00.
Радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 06:20, 13:20, 14:10, 18:00, 19:00.

линија: т. капија - IV km - Б. поље - Језеро (чесма)
Поласци са Т. капије: 05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 17:00, 19:00.

полазак у 17:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.04. до 01.10.
полазак у 19:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.07. до 01.09.
Поласци са Језера (чесма): 06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
полазак у 18:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.04. до 01.10.
полазак у 20:00 одржава се сваким даном у периоду од 01.07. до 01.09.

НАПОМЕНА: Поласци у 06:00 са Језера и 15:15 са Т. Капије саобраћају кроз Б. Поље, док остали не саобраћају.
линија: Бунар - IV km - техничка школа

Поласци са Бунара: 06:10, 07:10, 08:10, 12:00, 13:10, 14:10, 15:10, 18:00, 19:00, 20,00.
Викендом и у току школских распуста не саобраћају поласци: 13:10, 19:00, 20:00.

Поласци са Техничке школе: 06:45, 07:45, 11:30, 12:40, 13:40, 14:40, 17:30, 18:30, 19:30.
Викендом и у току школских распуста не саобраћају поласци: 12:40, 18:30, 19:30.

Полазак у 05:45 саобраћа са IV км
линија: Болница - IVkm - Бор II

Поласци са Болнице: 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 15:05.
Викендом и у току школских распуста не саобраћа полазак у: 10:00.

Поласци из Бор-а II: 06:15, 07:35, 09:00, 10:30, 11:30, 15:35.
Викендом и у току школских распуста не саобраћа полазак у: 10:30.

преглед полазака аутобуса на приградским линијама од 19.03.2018 до 31.05.2018 године
линија: Бор - Електроисток - слатина

Поласци из Бора: 06:10, 07:00, 08:00, 12:15, 13:15, 15:10, 19:10
радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:10, 12:00, 15:10.

суботом, недељом и празницима за време школске године и школских распуста ниједан полазак не саобраћа.
Поласци из Слатине: 06:30, 07:20 08:30, 12:30, 13:30, 15:30, 19:30.

радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:30, 12:30, 15:30.
суботом, недељом и празницима за време школске године и школских распуста ниједан полазак не саобраћа.

линија: Бор - в.кривељ - Горњане
Поласци из Бора: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

поласци у 06:45, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Поласци из Горњана: 05:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:10.

поласци у 05:00, 08:00 и 14:10 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00 и 13:15 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:00, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
линија: Бор - в.кривељ - мали кривељ

Поласци из Бора: 06:15, 07:35, 07:45, 12:00, 13:00, 14:15, 15:45.
поласци у 06:15, 07:35, 13:00, 14:15 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Поласци из М.Кривеља: 05:25, 07:00, 08:20, 09:00, 13:25, 13:40, 15:00.
поласци у 05:25, 07:00, 08:20, 13:40 и 15:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:25 и 13:25 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:25, 09:00 и 13:25 саобраћају радним данима за време школских распуста

линија: Бор - сува Река - метовница Жс - метовница
Поласци из Бора: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

поласци у 06:45, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
полазак у 15:45 саобраћа суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Поласци из Метовнице: 05:15, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

поласци у 05:15, 08:00 и 14:00 саобраћају радним данима за време школске године
полазак у 05:15 саобраћа суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:15, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
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линија: Бор - Брестовац - метовница

Поласци из Бора: 06:15, 07:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.
поласци у 06:15, 07:00, 13:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Брестовац.
Поласци из Метовнице: 05:15, 07:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

поласци у 05:15, 07:00, 08:00 и 14:00 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:15 и 13:15 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:15, 09:00 и 13:15 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Брестовац.

Поласци из Бора до Брестовца: 06:00, 15:10.
поласци у 06:10 и 15:10 саобраћају радним данима за време школске године

Поласци из Брестовца до Бора: 06:20, 15:30.
поласци у 06:30 и 15:30 саобраћају радним данима за време школске године

линија: Бор - шарбановац - Јорговановићи - Горњаковићи
Поласци из Бора: 06:15, 07:45, 12:00, 13:30, 15:45.

поласци у 06:15, 13:30 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Поласци у 07:45, 13:30 и 15:45 саобраћају кроз Несторов Поток.

Поласци са Горњаковића: 05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 14:40.
поласци у 05:00, 06:45 и 14:40 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:00 и 12:48 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:00, 08:48 и 12:48 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Поласци у 05:00, 06:45, 08:48 и 12:48 саобраћају кроз Несторов Поток.
линија: Бор - Оштрељ - Бучје - штубељ

Поласци из Бора: 06:00, 07:45, 12:00, 14:25, 15:45.
поласци у 06:00, 07:45, 14:25 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 12:00 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Оштрељ.
Поласци из Штубеља: 05:00, 06:50, 09:00, 13:00, 15:15.

поласци у 05:00, 06:50, 13:00 и 15:15 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00 и 13:00 саобраћају суботом, недељом, празником за време школске године и школских распуста

поласци у 05:00, 09:00 и 13:00 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Оштрељ.

Поласци из Бора до Оштреља: 06:45, 12:45, 13:15, 19:15.
поласци у 06:45 и 13:15 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у преподневним часовима

поласци у 12:45 и 19:15 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима
Поласци из Оштреља до Бора: 07:20, 13:20, 13:40, 19:40.

поласци у 07:20 и 13:40 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у преподневним часовима
поласци у 13:20 и 19:40 саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима

линија: Бор - Д. Б. Река - лука - танда
Поласци из Бора: 05:45 07:30, 11:15, 13:30, 15:45.

поласци у 05:45, 07:30, 13:30 и 15:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:30 и 15:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:30, 11:15 и 15:45 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.

Поласци из Танде: 05:00, 06:45 09:00, 12:30, 14:35.
поласци у 05:00, 06:45, 12:30 и 14:35 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:00 и 12:30 саобраћају суботом,недељом,празником за време школске године и школских распуста
поласци у 05:00, 09:00 и 12:30 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.
Поласци из Бора до Лучког поља: 12:00, 19:30.

Напомена: поласци саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима
Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.

Поласци из Лучког поља до Бора: 13:00, 20:33.
Напомена: поласци саобраћају радним данима за време школске године када се настава одржава у послеподневним часовима

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.
линија: Бор - вкф - Злот - ваља Рнж - маркотановићи

Поласци из Бора: 06:30, 07:45, 12:00, 14:30, 16:00, 20:00.
полазак у 06:30 саобраћа кроз Смолницу, Злот и до Ваља Рнж-а и Маркотановића радним данима за време школске године

поласци у 12:00, 14:30, 16:00 и 20:00 саобраћају до Злота (новим путем) радним данима за време школске године
поласци у 07:45 и 16:00 саобраћају до Злота (новим путем) суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста

поласци у 07:45, 12:00, 16:00 и 20:00 саобраћају до Злота (новим путем) радним данима за време школских распуста
Поласци из Маркотановића до Бора: 07:45 и 14:30 саобраћају радним данима за време школске године,

полазак у 14:30 свраћа кроз Смолницу.
поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45, 07:00, 08:15, 14:45 и 17:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45 и 13:45 саобраћају суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста
поласци из Злота (новим путем) до Бора у 05:45, 09:10, 13:45 и 17:00 саобраћају радним данима за време школских распуста

линија: Бор - Брестовачка Бања - станијевићи
Поласци из Бора: 06:10, 06:45, 07:45 11:45, 12:45, 16:00.

поласци у 06:45, 12:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића радним данима за време школске године
полазак у 06:10 саобраћа до Злота (старим путем) радним данима за време школске године

поласци у 07:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 11:45 и 16:00 саобраћају до Станијевића радним данима за време школских распуста

Поласци из Станијевића: 05:00, 07:55, 09:00, 13:00, 14:15.
поласци у 05:00, 07:55 и 14:15 саобраћају радним данима за време школске године

поласци из Злота (старим путем) до Бора у 05:22, 08:30, 14:45 и 15:10 саобраћају радним данима за време школске године
поласци из Станијевића до Бора у 05:00 и 13:00 саобраћају суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста

поласци из Станијевића до Бора у 05:00, 09:00 и 13:00 саобраћају радним данима за време школских распуста
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живот. Они треба правилно да користе могућности које им се пружају и да и сами 
раде на побољшању квалитета свог живота.“ 

Он је додао да Роми живе у Краљеву у два насеља и то у урбаном делу где 
постоји инфраструктура. Међутим због пренасељености и чињенице да се ради о 
неформалним насељима, они не могу остати ту. Једно од насеља се налази на при-
ступном путу здравственом центру и то је додатни разлог за релокацију. „Наша на-
мера је да их преместимо километар даље где такође постоји инфраструктура и где 
смо планским актом дефинисали тај део као место за становање, а сада кроз проје-
кат Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске попула-
ције у неформалним насељима, радимо извођачку документацију како бисмо на из-
абраној парцели изградили нове стамбене јединице.“ 

Укупно двадесет градова и општина препознало је проблеме ромске попу-
лације, као и потребу за решавањем ових изазова. Укључивањем у пројекат „Тех-
ничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у не-
формалним насељима“ градови и општине показали су висок ниво посвећености и 
разумевања значаја социјалног укључивања Ромкиња и Рома. 

Важан део пројекта је шема бесповратних средстава (грантова) у оквиру које 
се подржава 11 пројеката на локалном нивоу у укупној вредности од 7,55 милио-
на евра. У оквиру иницијативе биће обезбеђено стамбено решење за преко 1.000 
Ромкиња и Рома, те побољшање инфраструктурних услова за преко 6.000 припад-
ника ромске популације. 

Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ром-
ске популације у неформалним насељима’’ је једна од иницијатива које у овом мо-
менту подржава Европска унија уз сарадњу  и ко-финансирање Владе Републике 
Србије. Уговорно тело пројекта је Министарство финансија, а главни корисници 
су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за 
људска и мањинска права.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић са сарадницима је посетио Софију. 
Овом приликом одржан је састанак са кметом Софије Јорданком Фандаковом и 
њеним сарадницима. На састанку је било речи о сарадњи ова два града у наред-
ном периоду. 

“Много се радујем овој посети и 
зато што је градоначелник Зајечара да-
нас овде. Ми смо колеге и обоје се труди-
мо да радимо најбоље за свој град и своје 
грађане. Близу смо, може лако да се дође, 
и имамо озбиљне екипе које ће радити и 
бити пратнери са Зајечаром у различитим 
областима. То подразумева различите об-
ласти у којима можемо да сарађујемо као 
што су туризам, култура и још неке. Бли-
зина Софије и Зајечара је предност коју 
ћемо сигурно искористити у интересу оба 
града, а преко пројеката прекограничне 
сарадње Србија - Бугарска“, рекла је овом 
приликом Фандакова. 

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић је истакао да је ова посета од изузет-
не важности за оба града. Сарадња ће се огледати у инфраструктурним, туристич-
ким и културним областима, рекао је Ничић и додао: 

“Изузетно ми је задовољство што 
сам упознао госпођу Јорданку, градона-
челницу Софије. Велико задовољство ми 
је било што смо поразговарали и проба-
ли да нађемо заједнички језик око зајед-
ничких пројеката и да видимо шта је то 
што можемо заједно да радимо у окви-
ру Европских фондова и прекогранич-
мне сарадње. Очекујем да наредни пери-
од буде плодоносан у тој нашој сарадњи. 
Отворен је мој позив градоначелници да 
посети Зајечар и упозна наш град. Овом 
приликом смо представили и презенто-
вали неке нове туристичке потенцијале. 
Оно што јесте најбитније, то је путна ин-
фраструктура која треба још да нас збли-
жи, да будемо још ближи него што смо 

сада. Такође је велико задовољство да главни град Софија постане партнер на ИПА 
пројектима поред пограничних градова и трудићемо се да оправдамо то поверење 
које је указано од стране Софије” - рекао је Ничић. 

У Софији је договорена реализација три пројекта, два са Софијом и један са 
Видином укупне вредности око 800 хиљада евра. 

Кмет Софије, Јорданка Фандакова, је изразила жељу да посети зајечарску 
„Гитаријаду” ове године, као и да неки од бугарских бендова узму само учешће на 
овом фестивалу. А.П.

ДРуштвО

НЕмА утИЦАЈА НА 
ЖИвОтНу сРЕДИНу

ускОРО мОБИлНИ тИмОвИ ЗА 
ИНклуЗИЈу РОмА у БОРу И ЗАЈЕчАРу

ДОГОвОРЕНА РЕАлИЗАЦИЈА 
тРИ пРОЈЕктА вРЕДНОстИ 

ОкО 800.000 ЕвРА

Градоначелник Зајечара у посети софији

пројекат „Адаптација бродске преводнице 
у саставу ХЕ Ђердап 1”

У oквиру пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених 
услова ромске популације у неформалним насељима’’ у Ждрелу је одржана радио-
ница са представницима релевантних институција из Пожаревца, Параћина, Бора, 
Зајечара и Краљева са циљем формирања мобилних тимова за инклузију Рома. Мо-
билни тимови су препознати као ефикасан модел подршке на локалном нивоу, који 
повезује кључне актере у заједници: координаторе за ромска питања, педагошке 
асистенте, здравствене медијаторе, представнике Центра за социјални рад и Наци-
оналне службе за запошљавање. Циљ оснивања тимова је препознавање и сагле-
давање реалних потреба ромске популације на терену, као и утврђивање подршке 
која је потребна како би се побољшао њихов свеукупни положај, а у складу са Стра-
тегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025. 

Бранкица Јеремић, кључни експерт за социјалну инклузију, представила је 
циљеве и сврху обуке и истакла: „Током радионице смо, између осталог, разговара-
ли о концепту социјалног укључивања, значају интерсекторске сарадње, као и по-
тенцијалним институционалним моделима који на нивоу локалних самоуправа омо-
гућавају координисану политику социјалног укључивања“ и додала: „Подаци које 
мобилни тимови прикупе, биће обрађени и анализирани, након чега ће се присту-
пити изради оперативних планова. Свака јединица локалне самоуправе ће на осно-
ву података са терена направити свој оперативни план чији ће циљ бити допринос 
решавању идентификованих проблема и то према утврђеним приоритетима. Пред-
ставници локалних самоуправа ће током целог процеса имати подршку пројекта.“ 

Милун Јовановић, члан градског већа Града Краљева, сматра да је економско 
оснаживање ромске популације веома битно. „Није довољно релоцирати их, тре-
ба направити механизме који ће их подржати у запошљавању, али и самозапошља-
вању. За тако нешто свакако је потребно радити и на подизању свести код Рома да 
се и они укључе у процес унапређења свог живота и преузму одговорност за свој 

клАДОвО - На Јавној расправи одржаној у Кладову анализом Студије о про-
цени утицаја на животну средину пројекта “Адаптација бродске преводнице у саста-
ву ХЕ Ђердап 1” у којем су садржани грађевинско-архитектонски радови и замена 
дотрајалих делова машинске и електро опреме закључено је да на основу збир-
них вредности нема утицаја на животни свет и основне чиниоце животне средине. 
Неки аспекти садашњег лошег утицаја на животну средине, пре свега речних на-
носа, који су дневно око 5 тона разног дрвета и близу 10 килограма разног папира, 
биће знатно смањени - казао је за недељник  „Тимочке” Вељко Ковачевић, помо ћник 
министра за водни саобраћај. Захтев за давање сагласности на ажурирање Студије 
Министарству заштите животне средине поднео је Сектор за водни саобраћај. Но-
силац пројекта је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на 
чији предлог је Европска комисија одобрила финансирање пројекта ”Адаптација 
бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1”, укупне вредности 28,5 милиона евра. 

- Тендер ће бити расписан 1. маја и с обзиром да сложена процедура траје, 
крајем новембра следи потписивање првог Уговора, месец дана након тога и Уго-
вора о раду, на ред долази потписивање Уговора о надзору, што значи да ће радо-
ви на ревитализацији бродске преводнице почети у августу 2019. године - објаснио 
је Ковачевић. Бродска преводница на хидроелектрани “Ђердап 1”, од које зависи 
несметано одвијање водног транспорта у Европи, кроз овај пројекат биће модер-
низована, а њен радни век продужен за 25 година. 

Од 1970. кроз бродску преводницу на српској страни “Ђердапа 1” обавље-
но је 76.280 превођења. У 393.421 пловилу било је 230.162.502 тона разног терета.

  М.Р.

За бољи живот Рома
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Актуелна епидемиолошка ситуација малих богиња на територији Завода

ОсНОвНЕ ЕпИДЕмИОлОшкЕ 
кАРАктЕРИстИкЕ ДО 15. 03. 2018.

Од 2. 10. 2017., када је Завод за јавно 
здравље Косовска Митровица доставио Ин-
ституту за јавно здравље Србије „др Милан Јо-
вановић-Батут“ (ИЈЗ Србије) прве две пријаве 
сумње на морбиле /мале богиње/ (лица муш-
ког пола, браћа, Роми : Х.С. рођ. 2002. и М. С. 
рођ. 2001.) до 15. 03. 2018. на територији Репу-
блике Србије регистровасно је 3.680 случајева 
малих богиња, од којих је 1.876 лабораториј-
ски потврђено у Институту Торлак у Београду. 

Дана 27. 12. 2017. Клиника за инфектив-
не болести у Београду пријавила је први смрт-
ни исход морбила код лица узраста 30 годи-
на којe није билo вакцинисанo. То је био први 
смртни исход од малих богиња у Србији на-
кон 20 година! Од тада до 15. 03. 2018., у Ср-
бији је регистровано 13 смртних исхода ма-
лих богиња! 

Од 1. 02. 2017.  до 31.01.2018., у тридесет 
земаља Европске Уније (изузев Малте) реги-
стровано je 14.732 случаја малих богиња (61% 
лабораторијски потврђено) са 31 смртним ис-
ходом. Највећи број оболелих је регистрован 
у Румунији 5.224 (16 смртних исхода) и Италији 4.978 (7 смртних ис-
хода). 

Поређења ради, у Србији је за само пет и по месеци регистро-
вано 3.680 случајева малих богиња са 12 смртних исхода. То је 70% 
од укупног броја регистрованих у Румунији за годину дана!

Саобразно броју невакцинисаних, посебно у последње две-
три године, за очекивати је да се овај тренд настави. Можда не овом 
прогресијом, али није реално очекивати да ће епидемија преста-
ти, пре него што општи колективни имунитет не буде поново изнад 
95% заштићених.

град

Бр. невакцинисаних –  
деца предшколског 

узраста  
рођена од 2011. до 

2016.

Бр. невакцинисаних –  
деца школског узраста  

рођена од 2003. до 
2010.

Бор 222 0

Зајечар 120 4

Књажевац 31 4

Мајданпек 16 3

Неготин 16 0

Кладово 12 2

Бољевац 6 2

укупно 423 15

Оно што посебно забрињава јесте чињеница да велики број 
родитеља, посебно у Бору и Зајечару и даље истрајава у погрешном, 
медицински неутемељеном, убеђењу о штетности ММР вакцине (!) 
и не доводе децу на вакцинацију.

Посебно је забрињавајуће, што представља претећи епиде-
миолошки податак, да и даље велики број невакцинисане деце по-
хађа предшколске установе и поред изричитог упозорења мини-
старства здравља да деца која нису вакцинисана не могу боравити 
у тим установама. То се не односи на врло мали број деца која због 
свог укупног здравственог стања (контраиндикације) не могу бити 
вакцинисана.

Уколико се догоди, а велика је вероватноћа да ће се и до-
годити, да вирус малих богиња „уђе“ у предшколске установе, 
десиће се епидемије већих размера него ове које смо до сада 
регистровали на територији Завода, највероватније уз појаву ком-
пликација!

С обзиром да се епидемија, која је почела октобра 2017., како 
то епидемиолози кажу, „прелива“ из града у град по Србији, тако је 
дошла и до наша два округа.

Од 1. 12. 2017. када смо регистровали први лабораторијски 
потврђен случај малих богиња до 15.03.2018. смо регистровали 39 
случајева морбила у пет градова Борског и Зајечарског округа, уз 
два случаја које је инфектолог одбацио јер нису испуњавали крите-
ријум дефиниције случаја из Стручно-методолошког упутства (СМУ) 
које је израдио ИЈЗ Србије.

Према критеријумима из СМУ од 39 случајева малих богиња, 
19 је лабораторијски потврђено, 8 је епидемиолошки повезано са 
лабораторијски потврђеним случајевима и 12 случајева малих бо-
гиња је клинички потврђено (инфектолог).

Највећи број оболелих НИЈЕ вакцинисан - 23 оболела. Десет 
лица су вакцинисана давно пре једном дозом вакцине, неки и пре 
више деценија. То није било довољно да их заштити од пробоја 
имунитета у епидемији, али јесте да болест прође у благој форми. 
То се редовно дешава у епидемијама због врло „агресивног“ виру-
са или како то стручно кажемо јаке вируленције вируса. Познато 
је да су мале богиње високо контагиозно заразно обољење, што 
значи да се лако и брзо преносе са човека на човека. Битна карак-
теристика морбила је и да је лице које се заразило од другог лица, 
пред крај инкубације (10 дана +/- 1 дан ), а најмање четири дана 
пред избијање оспе, већ заразно! У том периоду је лице најчешће 
клинички здраво (нема симптоме болести), али већ шири вирусе 
на своју околину.

Друга епидемиолошка карактеристика оболелих од морбила 
на територији Завода јесте да смо прве случајеве обољења, у сва-
ком од пет градова, регистровали код лица која су у време заража-
вања боравила у три дечје здравствене установе терцијарног ни-
воа: обе дечје клинике у Београду и дечја клиника у Нишу. Оболела 
су или деца или њихови родитељи који су их водили на преглед, или 
су деца била хоспитализована у тим клиникама.

Један број оболелих су медицинско особље дечјег одељења 
у Бору и Зајечару који су се заразили негујући децу која су се вра-
тила из ове три установе, што такође потврђује „агресивност“ ви-
руса морбила. Према законитостима епидемијског процеса малих 
богиња за очекивати је да ће се епидемија наставити. Којим интен-
зитетом ће се јављати новооболели тешко је предвидети. Оно што 
је сигурно јесте да епидемијски талас можемо прекинути само вак-
цинацијом све невакцинисане деце. Вакцинација је основна проти-
вепидемијска мера.

 Prim. mr sc. med. dr предраг с. марушић, спец. епидемиолог, 
 међуокружни координатор за имунизацију 

 за Борски и Зајечарски округ

општина

Бр. 
СУМЊИ 

на 
морбиле

ОДБАЧЕН 
случај

Лаборат. 
потврђен 

Епидемиол. 
повезан 

Клинички 
потв. случај 

НЕ- 
вакцинисаних

БОР 12 1 5 3 4 7

КЊАЖЕВАЦ 7 1 3 0 4 6

НЕГОТИН 1 0 1 0 0 1

БОЉЕВАЦ 2 0 1 0 1 1

ЗАЈЕЧАР 17 0 9 5 3 8

збирно 39 2 19 8 12 23
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На територији Борског округа мраз узима данак воћу

ОштЕћЕН РОД кАЈсИЈЕ И БРЕсквЕ

Јкп „стандард’’ расписало позив

лИЦИтАЦИЈА ЗА 
ЗАкуп пИЈАчНИХ 

тЕЗГИ у кЊАЖЕвЦу

Због ниског водостаја ђердапске акумулације

пРОБлЕмИ у 
вОДОсНАБДЕвАЊу у 
ДОЊЕм мИлАНОвЦу

НЕГОтИН - Иако су воћари помислили да ово пролеће неће личи-
ти на прошлогодишње, јер је топлије време испровоцирало неке воћке да 
крену са соковима, нови снег их је у томе демантовао. Стручњаци наводе 
да је код неких воћака смањена осетљивост на ниске температуре, али да 
су најугроженије оне ране, пре свих кајсија и бресква. 

- Цветање није кренуло, а тада мразеви од минус два могу да нанесу 
значајне штете. У овој фази могу бити измрзавања код раних сорти кајсија, 
брескви, шљиве, али тек на температурама од минус десетак степени, што 
мислим да за сада није био случај у Борском округу - каже Дејан Стефано-
вић, дипл.инг. воћарства и виноградарства, саветодавац у Пољопривред-
ној стручној саветодавној служби Неготин (ПССС). 

Опасност је, међутим, већа у наредном периоду када се очекује ото-
пљење, јер ће цветање тада брзо кренути, па свако спуштање температуре 
испод нуле може бити “погубно” по овогодишњи род. Према првим проце-
нама за сада се оштећења, до 20 одсто, могу очекивати на кајсијама и бре-
сквама. 

- Вегетација доста касни ове године у односу на прошлу годину. Пре-
ма нашим подацима, а пратимо ситуацију дуги низ година, 2017. кајсија, 
која прва креће, почела је цветање између 18. и 20. марта, док је 2016. цве-
тање кајсије кренуло око 1. марта. Све то говори оно што је актуелно већ 
дужи низ година у јавности, да су климатске промене условиле промену и 
у воћарској производњи, односно да се воћари морају прилагођавати ус-

ДОЊИ мИлАНОвАЦ- Од почетка ове недеље становници Доњег 
Милановца и околних, приградских насеља из водовода се снабдевају тех-
ничком водом, док се пијаћа обезбеђује из цистерне. 

Низак водостај ђердапске акумулације, односно, нагло обарање во-
достаја у ишчекивању поплавног таласа из горњег тока Дунава, утицало је 
да се усисне корпе пумпи постројења за прераду воде у Доњем Миланов-
цу нађу скоро на сувом, што је условило озбиљне проблеме у водоснаб-
девању те ђердапске варошице. Са те позиције, наиме, било је немогуће 
обезбедити потребне количине воде. 

“Док се ситуација са нивоом 
Дунава, односно, Ђердапског језера 
не стабилизује, активирањем старог 
водозахвата, у сливу Поречке реке, у 
Мосни обезбедили смо снабдевање 
техничком водом. Када три узастоп-
не анализе воде буду потврдиле хе-
мијску и бактериолошку исправност 
вода ће бити употребљива и за пиће, 
а у међувремену пијаћа вода ће се 
обезбeђивати из цистерне која ће 
кружити градом,”- рекао је Саша Ли-
брић, директор ЈКП “Доњи Милано-
вац”. 

Да се овакве ситуације не би понављале, има размишљања да се 
усисне пумпе постројења за прераду воде из којег се снабдева Доњи Ми-
лановац поставе на већу дубину, али се у том правцу ништа конкретно неће 
предузимати без претходне сагласности стручњака из Института “Јарослав 
Черни” будући да веће дубине прати и већа замуљеност која би могла да 
услови додатне проблем. И.Ћ.

кЊАЖЕвАЦ - Јавно комунално предузеће ‘’Стандард’’ огласило је ли-
цитацију за годишњи закуп пијачних тезги и места на зеленој пијаци у Кња-
жевцу. Лицитације ће бити одржане 31. марта и 7. априла од 10:00 часова у 
новим просторијама пијачне управе. 

Првог дана, 31. марта, тезге и обележена места на платоу могу ли-
цитирати и закупити искључиво регистрована пољопривредна домаћин-
ства са територије књажевачке општине. Другог дана, 7. априла, слободне 
тезге и обележена места на платоу могу лицитирати сви заинтересовани 
са својством трговца.

Почетна цена за лицитацију тезге без крова је 2.750,00 динара, за тез-
гу са кровом 3.683,33 динара, за тезгу са кровом и сандуком 4.691,67 дина-
ра, а за обележено место без тезге 1.091,67 динара.

На излицитарани износ плаћа се порез на додату вредност и општин-
ска еколошка такса.

Ближе информације могу се добити на телефон: 019 / 731 – 190.
   Љ.П.

ловима нестабилног почетка пролећа, где једне године имамо веома топ-
ло време и рани почетак вегетације, а већ следеће продужену зиму и касно 
кретање вегетације, веома топлог лета и често продужетка јесени и кас-
нијег почетка зимских температура, самим тим и завршетка вегетације-до-
даје Стефановић. 

За бољи и квалитетан род воћари се морају борити адекватном агро-
техником и оптималном исхраном и заштитом воћака, како би воћке биле 
у “доброј кондицији”, и тако припремљене ушле у фазу мировања и боље 
подносиле мразеве. 

- Сем ових, посредних мера, против мразева у време цветања по-
стоје и “директне” мере борбе, али оне захтевају већа финансијска улагања 
у опрему, па само пар воћара код нас то има. Иначе за оне који то желе, по-
стоје подстицаји од 50 одсто код Министарства за пољопривреду на ову 
опрему- закључује саветодавац Дејан Стефановић. С.М.Ј.
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„ХОДОчАшћЕ НА кРф”

25 ГОДИНА ОсНОвНЕ 
шкОлЕ „ДуБРАвА’’

пРОлЕћЕ у ЗНАку 
ИЗлОЖБИ

култуРА
Библиотека обележава стогодишњицу од ослобођења књажевца

„мали принц” поводом јубилеја школе у књажевцу у мајданпечкој Градској галерији две нове изложбе

кЊАЖЕвАЦ - Гост Народне библиотеке ‘’Његош’’у Књажевцу био је Љубо-
мир Сарамандић, кустос Српске куће на Крфу. Предавањем ‘’Ходочашће на Крф’’, 
Библиотека је почела обележавање стогодишњице ослобођења Књажевца у Пр-
вом светском рату.

На грчком острву Крф исписане су, по многима, најтужније и највеличан-
ственије странице српске историје. Успомену на страдање српских ратника у Првом 
светском рату чува Српска кућа на Крфу. Њен кустос Љубомир Сарамандић, кога је 
угостила Народна библиотека ‘’Његош’’, поручује да албанска голгота треба да буде 
надахнуће за сваког грађанина Србије. Долазак на Крф, на острво Видо, није само 
туристичко путовања, већ ходочашће, истиче Сарамандић: ‘’Шта значи ходочашће, 
шта значи долазак на Видо ? Чини ми се да се у том тренутку, посебно код младих, 
јавља истовремено неколико механизама. С једне стране, то је тренутак када се 

кЊАЖЕвАЦ - Свој празник у петак, 23. марта, обележила је Основна шко-
ла ‘’Дубрава’’. Свечаност је одржана у великој дворани Дома културе. Приказан је 
кратки филм о животу школе и изведена позоришна педстава ‘’Мали принц’’, урађе-
на по мотивима истоимене новеле француског писца и пилота Антоана де Сент Ег-
зиперија.

Свој празник, Дан школе, Основна школа ‘’Дубрава’’ обележила је великом 
свечаношћу у Дому културе, где се присутнима, најпре, кратко обратио дирекор 
Славимир Илић. Он је казао да је школа много тога постигла у протеклих 25 година 
и најавио пројекте који их очекују у будућности, међу којима је замена столарије, 
изградња спортских терена, па чак и изградња фонтане. 

Кроз петнаестоминутну филмску шетњу, наставници и ученици ове образов-
не установе упознали су нас са њеним животом, говорили о томе како стичу знања, 
баве се спортом, учествују на такмичењима. 

За свој 25. рођендан у Основној школи ‘’Дубрава’’ одабрали су ‘’Малог прин-
ца’’. Била је то драмска прича о раду, пријатељству, љубави, вредностима без којих 
човек не може да живи. Најпознатију новелу француског писаца и пилота Антоана 
де Сент Егзиперија, за извођење су припремиле учитељица Данијела Јеленковић 
и Тањица Видојковић Копривица, наставница ликовне културе. 

Са младим глумцима, нажалост, нисмо успели да разговарамо, с обзиром да 
су одмах након представе напустили Дом културе. Њихова порука, међутим, била 
је јасна, баш као и порука Малог принца: ‘’Човек само срцем добро види. Суштина 
се очима не да сагледати.’’ Љ.П.

мАЈДАНпЕк- Центар за културу Мајданпек је у Градској галерији за љуби-
теље ликовне уметности организовао две лепе изложбе у којима ће посетиоци моћи 
да уживају и током наредне недеље. „Сећање на Кецмана“, назив је изложбе слика 
Наде Биришић која је у уторак отворена у изложбеном простору Градске галерије 
у чијем фоајеу су „Вредне Влајне“ чланице Удружења жена из Рудне Главе прире-
диле своју изложбу “Обичаји и традиција Рудне Главе и околине”, седељка на селу. 

Елвира Јовановић је испред Центра за културу Мајданпек изразила за-
довољство што Мајданпечанима, поштоваоцима уметности још једном могу да 
приуште лепе догађаје, а Нада Биришић, ауторка изложбе “Сећање на Кецмана”, 
да је сликарством почела да се бави на наговор великог пријатеља и комшије Дра-
гише Кецмана од којег је имала подршку и помоћ у организацији прве самосталне 
изложбе, којој он, из здравствених разлога није присуствовао и тада је обећала да 
ће му наредну посветити.

Само пола сата касније седељком на селу представило, се у фоајеу Градске 
галерије, Удружење жена “Вредне Влајне” које је 2016. године основано са циљем 
да очува обичаје и традицију овог краја, подсети на стара јела и промовише здра-
ву исхрану и које је учествовало на бројним манифестацијама, освајало награде, а 
организује и манифестацију “Плашинтијада”. 

Прве пролећне изложбе су само увод у бројна лепа дешавања у области кул-
туре у граду под Старицом, од којих је највећа Међународна изложба “Жене слика-
ри” половином априла. 

 И.Ћ.

успостављају невидљиве нити са костима у Плавој гробници и Маузолеју. С друге 
стране, осећај дуга према прецима и једна катарза, прочишћење...Чини ми се да се 
на крају у Србију врате другачији.’’ 

Иако се број посетилаца Крфу удесетостручио, депримира податак да се дра-
стично смањио број школских екскурзија, које су раније долазиле из Србије, наро-
чито из њеног источног дела.  

„За готово две деценије не могу да се присетим да је иједна школска екс-
курзија из источне Србије била на Крфу. Уколико погледате списак оних који су 
оставили своје кости, видећете да је велики број управо припадника Тимочке ди-
визије. Министарство образовања треба да интервенише....Приоритетима у реа-
лизацији екскурзија водимо бригу о формирању здравог патриотског духа,’’ иста-
као је Сарамандић.

У овој години Књажевац ће обележити 100 година од ослобођења у Првом 
светском рату. Библиотека, тим поводом, припрема различите програме и на са-
радњу позива и грађане Књажевца.  

„Гостовање кустоса Српске куће заправо је почетак обележавања стого-
дишњице ослобођења у Великом рату, бар када је о Библиотеци реч. Биће још 
програма, а оно што сматрамо најзначајнијим делом овог јубилеја је изложба коју 
планирамо за октобар (16. октобар је дан ослобођења у Првом светском рату). Пла-
нирамо отварање изложбе фотографија, портрета учесника у Првом светском рату. 
Молим све наше суграђане да претраже своје албуме, да нам донесу фотографије 
својих предака, који су учествовали у Првом светском рату и да се присете и испри-
чају нам основне податке о својим прецима’’, поручила је Владана Стојадиновић, ди-
ректорка Народне библиотеке ‘’Његош’’.  

На догађаје, који су српске војнике и народ довели на Крф подсетио је про-
фесор историје Ивица Мишић. ‘’Нема правог живота без пожртвовања, солидарно-
сти и одузимања од сопственог ега, како су у Великом рату чинили српски војници 
и државно руководство, чуло се на на овом малом часу историје, који је у Друштве-
ном клубу Дома културе окупио велики број људи различитог узраста. 

 Љ. П.


