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УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА 
БОЉЕВАЧКИХ СЕЛА

Небојша Марјановић, председник општине Бољевац за „Тимочке“

Наредне године наставићемо са унапређењем водоснабдевања свих боље-
вачких села, уређењем атарских и некатегорисаних путева, као и са побољшањем 
путне инфраструктуре. Мислим да пројекат око изградње регионалног центра за 
управљање отпадом иде у добром правцу, а постоји и добра воља око пројекта који 
се тиче изградње регионалног водосистема Боговина. Радићемо и на унапређењу ка-
нализационе мреже и уређењу путне инфраструктуре у насељу Ртањ, изјавио је у ин-
тервјуу за недељник „Тимочке“ Небојша Марјановић, председник општине Бољевац. 

Шта су приоритети у 2019. години? 
- Приоритети за наредну годину се пре свега односе на унапређење водо-

снабдевања бољевачких села. Циљ је да сва наша села добију здраву пијаћу воду 
у довољним количинама и настављамо да радимо у том правцу. Радимо на реали-
зацији пројекта реконструкције главног цевовода од изворишта Мировштица до 
главног резервоара у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања, што ће стару мре-
жу учинити савременом, модернијом, предупредиће се огромни губици, замениће 
се азбестно цементне цеви. Пројекат је вредан милион и по евра. Решавањем про-
блема са водоснабдевањем око 7000 људи добиће пијаћу воду. Већ смо решили ове 
проблеме за села Луково, Мирово, Добро Поље, Боговина. Ове године се у побољ-
шање водоснабдевања Подгорца укључила Мормонска организација која даје 150 
хиљада евра и када будемо оправдали радове, наредне године планирају да уложе 
исто толико новца, како би радили на унапређењу секундарне мреже, и очекујемо 
да Подгорац које је велико село са око 2000 житеља добије здраву пијаћу воду. Ра-
дићемо на изради канализационе мреже у делу града где нисмо стигли да то ура-
димо. Приоритет је и путна инфраструктура. Већ смо обезбедили средства из 
ЕУ про пројекта за инфраструктуру који је вредан 130 хиљада евра, и уредиће-
мо Зајечарску улицу, тзв Стари зајечарски пут, и покушаћемо да определимо 
средства за асфалтирање улица на Илинском брду. Уређена је подземна ин-
фраструктура: канализација и водоводне цеви су замењене, следи понирање 
и асфалтирање улица. Ту ћемо определити бар 15 милиона динара ако успе-
мо да удружимо средства са неким од фондова који се баве том врстом посла. 
Атарске путеве ћемо радити више него ове године. Нама су некатегориса-
ни и шумски путеви доста важни јер 2/3 становништва живи на 
селу од пољопривреде и експлоатације шума и ти путе-
ви морају да буду уређени како би машине могле да 
се несметано крећу и да се људи баве својом делат-
ношћу. Ту ћемо сигурно око 10 милиона динара из-
двојити за те намене. 

Шта се очекује у оквиру привредног 
развоја општине Бољевац?

- У индустријској 
зони фирме Агроме-
ханика која непреста-
но шири и унапређује 
своју производњу гра-
ди се нова хала и чека се 
на измештање далеко-
водног вискоконапон-
ског стуба. Ту је и немач-
ка фирма Wорлд Ротор из 
металског комплекса која 
производи одређене де-
лове за мулчаре. Тренут-
но су смештени у закупље-
ном простору недадашњег 
КТК, али с обзиром да су ку-
пили плац надамо се да ће 
у ближој будућности та не- мачка фирма 
да крене са изградњом фабрике. У вези са фирмом Унимер, очекујемо отварање 
погона производње камена посебне тврдоће, који се користи као завршни слој за 
асфалтирање путева. Пуно времена одузима и кочи реализацију послова измеш-
тање високонапоснких стубова, али верујем да ће се то решити у наредном перио-
ду. Очекујемо да се покрене поризводња у некадашњој фабрици КТК која је добила 
приватног власника,а то је фирма Рис из Чачка која се озбиљно бави производњом 
текстила. Већ је 30-ак радница спремно да се одмах запосли по отварању те фир-
ме. Очекујемо да заживи производња привредног екплозива у фабрици Рудекс ек-
сплозиви на бољевачком брду. На Ртњу са завршетком изградње новог туристич-
ко угоститељског комплекса посао ће пронаћи 50 људи. Гради се и прва топлана 
која ће бити капацитета четири или пет мегавати, где ће се од биомасе производи-
ти електрична енергија што ради Биоенергy Поинт и ту ће се упослити 30-ак осо-
ба. Са овим бројем незапослених који тренутно имамо на тржишту рада посао ће 
пронаћи свако ко буде желео да ради.

Општина Бољевац је једна од осам локалних самоуправа која учествује 

у пројекту изградње регионалног центра за управљање отпадом. 
- Прихватили смо план управљања комуналним отпадом који треба да 

усвоје све општине и градови који су у пројекту изградње регионалног центра за 
управљање отпадом. Сада имамо озбиљну консултантску фирму која нам припома-
же да дефинишемо пројекат, као и јавно конкурсну документацију за одабир најпо-
вољнијег поњуђача. Жао ми је што за овај пројекат нисмо успели да повучемо ев-
ропске новце јер би нам то била бесплатна подршка у реализацији тог програма. 
Ми смо навикли да купујемо социјални мир тиме што уклањамо отпад на јефтин а 
неадекватан начин тако да ћемо морати да ту праксу променимо, да мењамо свест 
људи и однос према свему што утиче на загађење животне средине. Оно што могу 
рећи је да овај пројекат иде у добром правцу. Бољевац ће имати трансфер станицу 
на подручју наше општине и све оно што наше јавно комунално предузеће довезе 
од грађана испоручиваће приватном оператеру који ће то транспортовати до ре-
гионалног центра. Наша је обавеза да на простору општине уз помоћ нашег кому-
налног предузећа радимо селекцију отпада, и да највећи део отпада након селек-
ције рециклирамо а остатак шаљемо за Халово. За цео тај посао потребна је добра 
организација, локално управљање, кадровски и машински потенцијал што ће бити 
наш задатак да обезбедимо у наредном периоду.

Докле се стигло када је реч о изградњи регионалног водосистема Бо-
говина?

- Што се тиче овог регионалног водосистема мислимо да 
је друга фаза која се односи на акумулацију доведена у питање 

али има одређених индиција да тај регионални систем живи у 
смислу да се и даље планира као озбиљан регионални водо-
систем за будућност водоснабдевања источне Србије, само 
што би габарити постојећег пројекта били значајно умање-
ни. Мислим да постоји добра воља оснивача тог регионал-
ног водосистема. О овом пројекту се сада размишља на 
другачији начин. Првенствено треба да се потенцијали тог 

програма користе најпре као пројекат за предупређивање 
поплавног таласа, за водоснабдевање, наводња-

вање великог броја пољопривредних површина 
које се налазе низводно од акумулације и да се 
користи као хидроакумулација. У фази смо да 

разговарамо и са представницима института 
„Јарослав Черни“, да нам та пројектна кућа 

понуди другачије, прихватљивије и раци-
оналније решење које је намењеније са-
дашњим потребама овом делу Србије. 

ФАО организација која се озбиљно 
бави унапређењем пољопривредне 
производње трага за готовим пројек-

тима који подржавају наводњавање 
пољопривредних површина а овај 
пројекат је једини у источној Србји 

која то подразумева и веома су за-
интересовани за ову причу.

Ртањ је све више при-
мамљив туристима?

- То је дестинација која све 
више добија туристички замајац. 
Велики број људи посећује насеље 

Ртањ. Гради се озбиљан туристич-
ко угоститељски комплекс, вредан 

неколико милиона евра који ће сасвим сигурно подстаћи дру-
ге инвеститоре да улажу у насеље Ртањ. Предстоји нам да решимо систем за пре-
чишћавање отпадних вода, пројекат је урађен, сада тражимо средства за његову 
реализацију, као и канализациону мрежу на Ртњу и да побољшамо путну инфра-
структуру како би насеље имало далеко боље услове за бављење угоститељством 
и туризмом. Очекује се да хотел, који носи радни назив Рамонда почне са радом 1. 
маја наредне године. Ове године смо за систем за пречишћавање отпадних вода 
конкурисали са пројектима прекограничне сарадње преко ИПА фондова, радили 
смо деоницу пута до хотела у шта је уложено четири милиона динара, ЛЕД расвету 
на Ртњу, као и санацију улица. Реално је да наредне године определимо седам до 
осам милиона динара за реконструкцију још неке улице у том насељу. Ради се и из-
рада пројекта панорамске гондоле, који је вредан око шест милиона евра и биће 
готов до краја године. Рачунамо да за реализацију тог пројекта укључимо и Мини-
старство туризма. Ртањ буди огромно интересовање и међународно по питању 
атрактивности и свих појава електромангнетних зрачења.

 Д.К.
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КЊАЖЕВАЦ - На 86. седници Општинског већа у Књажевцу прихваће-
на је пета одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018. годину. 
Нових 40 милиона динара, како се чуло, биће употребљено за неколико 
важних активности у школама, установама и предузећима. 

Ребалансом у општинску касу долази нових 40 милиона динара, које 
је општина Књажевац добила захваљујући учешћу у неколико пројеката. 

- Буџет општине Књажевац од милијарду и 68 милиона расте на ми-
лијарду и 108 милиона динара. Нових 40 милиона динара су ванредна сред-
ства која је општина Књажевац добила захваљујући повећању прихода од 
еколошке таксе, коју је у износу од 18 милиона динара уплатило Јавно пре-
дузеће ‘’Стара планина’’. Такође, 22 милиона динара су средства одобрена 
од Министарства енергетике (за пројекат енергетске ефикасности зграде 
Општинске управе), од пограма ЕУ ПРО за реконструкцију Гургусовачке 
куле, као и за израду пројектне документације за тренинг старт ап центар 
у селу Ргоште00м - објаснио је председник Општине Милан Ђокић. 

Расподелом ових средстава, стварају се могућности да се чак и де-
цембар иксористи за неке важне активности у школама, установама и пре-
дузећима.

- Ових 40 милиона динара смо расподелили на нашу партиципацију 
у пројекту енергетске ефикасности ове зграде, замену пода у хали ‘’Каплар’’. 
Основне школе добиће по 500 хиљада динара за своје активности, а средње 

МАЈДАНПЕК- Седница Општинског већа у Мајданпеку протекла је 
у знаку припреме одлука од значаја за утврђивање пореза за наредну ка-
лендарску годину, затим стипендирања ученика и студената, те усвајања 
закључка о утврђивању права на коришћење подстицаја за инвестиције у 
физичка средства пољопривредних газдинстава..

Усвајањем Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на те-
риторији општине предвиђено је одређивање шест уместо досадашње три 
зоне што би требало да створи услове за праведније опорезивање. Утврђе-
не су и просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, 
грађевинског, шумског и пољопривредног земљишта, кућа, станова и га-
ража у свакој од зона. Како се чуло, износ пореза би у наредној години за 
већину корисника требало да буде непромењен у односу на овогодишњи, 
а и тамо где промена буде, оне ће бити стварно минималне.

Овом је приликом утврђена листа дефицитарних занимања. На ос-
нову писма о намерама из Рудника бакра Мајданпрк, додато је занимање 
оператер машинске обраде, за које ће школовање бити организовано по 
систему дуалног образовања, а кроз сугестије чланова општинске владе и 
занимањима, кувар, конобар, дипломирани ветеринар, грађевински ин-
жењер, туризмолог и инжењер пољопривреде. Утврђен је и предлог одлу-
ке о броју и структури стипендија које ће се одобравати одличним ученици-
ма и студентима, као и изузетно надареним, али и ученицима и студентима 
из друштвено осетљивих група.

На прошлонедељној седници усвојен је и Закључак о утврђивању 
права на коришћење подстицаја у пољопривреди. Констатовано је да го-
динама расте интересовање пољопривредника, па се од 10 у првој годи-
ни, у овој стигло до 150 захтева, за које је одобрено око 7,5 милиона динара 
кроз Програм мера подршке развоја пољопривредне политике и полити-
ке руралног развоја општине Мајданпек. И.Ћ.

КЛАДОВО - На другој седници Привременог органа општине Кла-
дово једногласно је усвојен Извештај о реализацији буџета те подунавске 
општине за девет месеци ове године. Буџетски приходи су 544,4 милиона 
динара, реализовани су са 61 одсто од плана и на нивоу су прописане ди-
намике. Расходи и издаци буџета општине Кладово у периоду јануар- сеп-
тембар износе 470,3 милиона динара односно 48,1 одсто од плана, тако да 
је забележен суфицит од 74 милиона динара. Чланови Привременог орга-
на усвојили су Одлуку о једнократној исплати по 10.000 динара стрелцима 
који су током овогодишње сезоне одбране од града били ангажовани на ак-
тивним противградним станицама на подручју општине Кладово. Подршку 
Привременог органа добила је и Одлука о издвајању милион динара из ло-
калног буџета за асфалтирање две улице укупне дужине 200 метара у при-
градском насељу Буторке. На седници је зелено светло добила и Одлука о 
изради Статута општине Кладово. Израда новог документа је у складу са 
одредбама Закона који регулише ту област, казао је председник Привре-
меног органа Милисав Ратопекић. Рок је до 28. децембра 2018. године, а из-
рада тог акта је у завршној фази, закључак је са друге седнице Привреме-
ног органа општине Кладово.

 М.Р.

по милон динара. Четири милона намењено је ПУ ‘’Бајка’’ за опремање но-
вог објекта, а биче новца и за једнократне помоћи у Центру за социјални 
рад, за месне заједнице - истакао је први човек књажевачке општине. 

Ђокић наглашава да је у Књажевцу реализовано све оно што је на 
крају 2017. и планирано. Он очекује да ће буџет општине бити остварен у 
високом проценту.

- Процена је да ће буџет бити остварен са више од 90 одсто и то је-
сте сјајно извршење буџета. Важна је, такође, уравнотеженост извршења 
буџета према свим корисницима. Успели смо да реализујемо све оно што 
смо на крају 2017. планирали, плус још јако много послова за које смо на-
шли могућност за финанисирање у току године – казао је Ђокић.

Већници су усвојили и измене одлуке о пречишћавању и одвођењу 
атмосферских и отпадних вода, те измена одлуке о снабдевању водом за 
пиће, које се усклађују са Законом о комуналним делатностима. 

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“



БРОЈ 3184 ДРУШТВО

ЗАЈЕЧАР ДОБИТНИК 
ПРИЗНАЊА КРОСА РТС-А

Најмасовнија спортска манифестација у Србији

ЗАЈЕЧАР- Оснивач Кроса РТС-а, Стеван Ковачевић, уручио је 
градоначелнику Зајечара Бошку Ничићу златно одличје и повељу 
Добриле Добрић за учешће у Кросу РТС-а, најмасовнијој спортској 
манифестацији у Србији. Ово значајно признање за учешће у орга-
низацији Кроса добили су и Драган Стојановић, Милан Станковић, 
Саша Војновић и Драгана Тодоровић.

- Признања су мање важна, важно је све оно што радимо за 
децу и младе људе који се баве спортом. Надам се да ће идеја око 
Кроса и лиге РТС-а да заживи мало другачије и да се омасови и мени 
је заиста жао што се све ово свело само на пар градова у Србији. Тре-
бало би да се укључе, јер не видим ниједан разлог, па чак ни финан-
сијски који мучи све нас. Зајечар је доказ да када је био у највећој фи-

нансијској кризи, од кад ја памтим, смогао снаге да организује 
све то, само треба да постоји добра воља. Надам се да ће и Ми-
нистарство омладине и спорта пронаћи интерес да се поред 
РТС-а мало озбиљније укључи у Крос серију. Да то не буде више 
само Крос, већ да постане једна Лига у којој ће од маја до ок-
тобра надметати наши најбољи атлетичари Србије, па да про-
ширимо са нашим партнерима и из Бугарске и Румуније, што да 
не-истакао је Ничић.

Оснивач Кроса РТС-а Стеван Ковачевић нагласио је да 
је 11.маја ове године у једном дану кроз циљ прошло 485 140 
предшколаца и ученика, што је рекордних 62 одсто те попула-
ције.

– Град Зајечар је покренуо атлетику са мртве тачке. Први 
пут кад смо дошли овде, нисмо ни знали да постоји Атлетски 
клуб “Младост“. А сада је тај клуб добро препорнатљив не само 
у нашој земљи већ и на Балкану, има чак и репрезентативце. Ове 
године смо благодарећи Зајечару, Сомбору, Ваљеву, Новом Па-
зару и Београду организовали и придодали и шести круг, однос-
но образовни део. То значи да деца која овде уче француски, уз 

помоћ нове технологије, својим вршњацима у Француској прикажу 
у правом светлу раскош српског језика. Са друге стране, наша деца 
која су практично тамо рођена на изворном француском уче децу 
овде француски језик. Градоначелник Зајечара, са својим тимом је 
предложио да се, када је Зајечар у питању, образовни круг проши-
ри и на италијански језик, што није случајно, јер је сарадња једног 
града у Италији и града Зајечара подигнута на највиши могући ни-
во-сматра Ковачевић.

На пријему је између осталог истакнуто да ова спортска мани-
фестација у такмичарском делу не би могла да се замисли без два 
града, а то су Зајечар и Шабац. М.М.
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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, 16:30 17:40 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 23:05.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 13:00, 19:30.

радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 13:00, 19:30.

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 16:30 17:40 18:40 19:30, 20:30, 21:30.

Поласци из Бор-а II: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

суботом, недељом и празницима не саобраћају поласци: 13:30, 20:00.

радним данима у току школских распуста не саобраћају поласци: 13:30, 20:00.

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Линија: Болница - IVкм - Бор II

Поласци са Болнице: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:05.

Сви поласци саобраћају свакодневно.

Поласци из Бор-а II: 06:15, 07:35, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 15:35.

Сви поласци саобраћају свакодневно.

Линија: Болница - НГЦ - Ново Гробље - Бакарна Жица

Поласци са Болнице: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05.

поласци у 21:30 саобраћа до НГЦ-а

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30.

Викендом не саобраћају поласци у: 06:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30.

Поласци са Бакарне Жице: 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:30.

полазак у 22:07 саобраћа из НГЦ-а

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Викендом не саобраћају поласци у: 07:00, 13:30, 14:30, 15:05, 17:00.

Линија: Болница - НГЦ - Електроисток

Поласци са Болнице: 07:30, 08:30, 12:00.

Сви поласци саобраћају свакодневно.

Поласци са Електроистока: 08:00, 11:30, 12:30.

Поласци из НГЦ-а: 08:06, 11:36, 12:36.

Сви поласци саобраћају свакодневно.

Линија: Т.капија - IV км - 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, 20:30, 21:30, 23:30.

Викендом не саобраћа полазак у: 18:30.

Радним данима у току школских распуста не саобраћа полазак: 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, 21:00, 22:00, 00:00.

Викендом не саобраћа полазак у: 19:00.

Радним данима у току школских распуста не саобраћа полазак: 19:00.

Линија: Т.капија - IV км - 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 17:00 одржава се у периоду од 01.10. до 01.04 радним данима за време школске године. 

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 18:00 одржава се у периоду од 01.10. до 01.04 радним данима за време школске године. 

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 км - 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.

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 18:00, 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.

поред Топионичке капије не саобраћају поласци: 17:30, 18:30, 19:30.

Полазак у 05:45 саобраћа са IV км

Д О О   Б О Р Т Р А В Е Л   БОР
Преглед полазака аутобуса на градским линијама од 15.11.2018 до 31.05.2019 године

Преглед полазака аутобуса на приградским линијама од 15.11.2018 до 31.05.2019 године
Линија: Бор - Електроисток - Слатина

Поласци из Бора: 06:10, 13:10, 15:10 18:10 19:10
радним данима у току школске године кад су деца из Танде 1.смена:  06:10, 13:10, 15:10 18:10 19:10

радним данима у току школске године кад су деца из Танде 2.смена:  06:10, 15:10 18:10
радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:10, 15:10 18:10

суботом, недељом и празницима за време школске године и школских распуста ниједан полазак не саобраћа.
Поласци из Слатине: 06:30, 13:30 15:30 18:30 19:30

радним данима у току школске године кад су деца из Танде 1.смена:  06:30 13:30 15:30 18:30 19:30
радним данима у току школске године кад су деца из Танде 2.смена:  06:30 15:30 18:30

радним данима у току школских распуста саобраћају поласци: 06:30, 15:30. 18:30
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.
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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

Линија: Бор - Брестовац - Метовница
Поласци из Бора: 06:15, 07:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45, 23:45.

поласци у 06:15, 07:00, 07:45, 13:00,15:45 и 23:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45, 15:45 и 23:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста

поласци у 07:45, 12:00, 15:45 и 23:45 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, 21:00.
поласци у 05:15, 07:00, 08:00, 13:15, 14:00 и 21:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:15 13:15 и 21:00 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста
поласци у 05:15, 09:00, 13:15 и 21:00 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 06:00 и 15:10 саобраћају радним данима за време школске године и школских распуста
Поласци из Брестовца до Бора: 06:20, 15:30.

поласци у 06:20 и 15:30 саобраћају радним данима за време школске године и школских распуста
Линија: Бор - Шарбановац - Јорговановићи - Горњаковићи

Поласци из Бора: 06:15, 07:45, 12:00, 13:30, 15:45, 23:45.
поласци у 06:15, 07:45, 13:30, 15:45 и 23:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 07:45, 15:45 и 23:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста
поласци у 07:45, 12:00, 15:45 и 23:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Поласци у 07:45, 13:30, 15:45 и 23:45 саобраћају кроз Несторов Поток.
Поласци са Горњаковића: 05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 14:40, 20:48.

поласци у 05:00, 06:45, 12:48, 14:40 и 20:48 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00, 12:48 и 20:48 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста

поласци у 05:00, 08:48 12:48 и 20:48 саобраћају радним данима за време школских распуста
Напомена: Поласци у 05:00, 06:45, 08:48, 12:48 и 20:48 саобраћају кроз Несторов Поток.

Линија: Бор - Оштрељ - Бучје - Штубељ
Поласци из Бора: 06:00, 07:45, 12:00, 14:25, 15:45, 23:45

поласци у 06:00, 07:45, 14:25, 15:45 и 23:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:45, 15:45 и 23:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста

поласци у 07:45, 12:00, 15:45 и 23:45 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, 21:00.

поласци у 05:00, 06:50, 13:00, 15:15 и 21;00 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 05:00, 13:00 и 21:00 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста

поласци у 05:00, 09:00, 13:00 и 21:00 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
полазак у 12:45 и 19:15 саобраћа 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
полазак у 13:20 и 19:40 саобраћа 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, 23:45.

поласци у 05:45, 07:30, 13:30, 15:45 и 23:45 саобраћају радним данима за време школске године
поласци у 07:30, 15:45 и 23:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста

поласци у 07:30, 11:15, 15:45 и 23:45 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, 20:45.
поласци у 05:00, 06:45, 12:30, 14:35 и 20:45 саобраћају радним данима за време школске године

поласци у 05:00, 12:30 и 20:45 саобраћају суботом,недељом,празником за време школ. године и школ. распуста
поласци у 05:00, 09:00, 12:30 и 20:45 саобраћају радним данима за време школских распуста

Напомена: Сви наведени поласци саобраћају кроз Слатину и Доња Бела Реку.
Поласци из Бора до Краку Црнајке: 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 Краку Црнајке до Бора: 13:00, 20:30.
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.
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 школ. 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, 23:45.

поласци у 06:45, 07:45, 12:45, 16:00 и 23:45 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, 16:00  и 23:45 саобраћају до Станијевића суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста
поласци у 07:45, 11:45, 16:00 и 23:45 саобраћају до Станијевића радним данима за време школских распуста

Поласци из Станијевића: 05:00, 07:55, 09:00, 13:00, 14:15, 21:00.
поласци у 05:00, 07:55, 13:00, 14:15 и 21:00 саобраћају радним данима за време школске године

поласци из Злота (старим путем) до Бора у 05:22, 08:30, 13:22, 14:45, 15:10 и 21:22 саобраћају радним данима за време школске године
поласци из Станијевића до Бора у 05:00, 13:00 и 21:00 саобраћају суботом, недељом и празником за време школске године и школских распуста

поласци из Станијевића до Бора у 05:00, 09:00, 13:00 и 21:00 саобраћају радним данима за време школских распуста

ОГЛАС



БРОЈ 318 7ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈИ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ЗАВОДА ЗА 
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР

СОКОБАЊА САРАЂУЈЕ 
СА БУГАРСКОМ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА 
ГРАДА БОРА - ЂУРЂИЦ

Представници локалне самоуправе боравили у бугарској 
Сапаревој бањи

У присуству представника локалне самоуправе, јавних 
предузећа, установа, свештенства

 СОКОБАЊА - Представници локалне самоуправе, боравили су у Сапаревој 
бањи у Бугарској на позив Саша Иванова, председника ове општине, где су прису-
ствовали свечаној церемонији почетку радова, „Првој копки“, на изградњи парка, 
у оквиру пројекта, који Сокобања и поменута бања у Бугарској реализују преко-
граничном сарадњом Србије и Бугарске. Пројекат, чија је укупна вредност 500 000 
евра, носи назив „Балеонлошки и здравствени туризам“ . Општина Сокобања ће 
250.000 евра, из овог пројекта искористити за реконструкцију парка на „Бањици“. 

Реконструкцијом Бањичког парка ће бити уређен парковски простор кроз 
замену пешачких стаза, уређењем зелених површина а биће постављена и Тар-
тан стаза за пешачење и трчање. Такође, биће замењене оштећене справе за веж-
бање које се налазе у овом парку, сазнајемо од Владимира Миловановића, замени-
ка председника општине Сокобања. 

С обзиром да је предходних година било проблема са изливањем канали-
зације у једном делу парка у току је реконструкција канализационе мреже на том 
потезу и одмах након завршетка тих радова кренуће се са реализацијом пројекта.

 М.Б.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару дуги низ година обележава сла-
ву Свети Козма и Дамјан, посвећену здравственој професији. Пресецању славског 
колача присуствовали су свештенство Тимочке епархије и домаћини славе, као и 
представници надлежних институција, локалних самоуправа, здравствених уста-
нова, јавних предузећа за водоснабдевање, предшколских и школских установа, 
многобројни пословни партнери и пријатељи Завода, запослени и пензиониса-
ни радници.

„Овај дан, који је посвећен једној хуманој професији, превентивној здрав-
ственој заштити, сваке године нас подсети на обавезу да поверене задатке извр-
шавамо на најбољи и најхуманији могући начин. По предању, свети Козма и Дамјан 

били су врачеви (лекари), бесребреници и чудотворци који су од Господа добили 
дар за исцељење разних болести. У духу православља и наших светитеља, Козме 
и Дамјана, наш перманентни циљ је био и остао унапређење услуга које пружамо 
грађанима на територији наше надлежности, Борског и Зајечарског управног окру-
га, уз континуирано праћење технолошког развоја и примену нових метода, техно-
логија и савремених трендова у јавном здрављу. Нови изазови захтевају и едуко-
ване кадрове, што нам је приоритет последњих година. Можемо се похвалити да 
смо ове године упутили три лекара и два здравствена сарадника на специјализа-
цију из превентивних грана медицине”, истакла је Слађана Ристић, директорка За-
вода за јавно здравље „Тимок“.

Осим задовољства корисника услугама које Завод пружа, важно је да и за-
послени у Заводу буду задовољни условима рада, могућностима да се едукују и до-
датно усавршавају, као и редовним примањима, што је, такође, један од примар-
них циљева рада Завода. 

Након обављања црквено-славског обреда сечења и примопредаје колача 
између овогодишњег и будућег домаћина, за све присутне приредјено је пригод-
но славско послужење.

 ЗЈЗ ТИМОК Зајечар 

БОР - Резањем славског колача обележена је крсна слава града 
Бора Ђурђиц у присуству представника локалне самоуправе, јавних 
предузећа, установа, свештенства и запослених у Градској управи.

- Велика је радост за нас из цркве када представници локалне 
самоуправе имају и личну веру, породичну да прослављају своје 
заштитнике у оквиру своје породице али да заиста на један потпуно 
примерен начин обележавају и учествују заједно са свештенством 
призивању благослова Божијег не само овде у овој институцији 
него и на светим литургијама, на светим богослужењима који су 
најважнији догађаји у нашем духовном животу. Желим вам од Господа 
свако добро, добар однос са сарадницима, добар међуљудски однос 
и хришћанско достојанство са најављеним новим комшијама који 
ће доћи у овај град са нашом надом да ће помоћи развој читавог 
Борског па и Зајечарског региона, наших пограничних простора 
да ми као православни хришћани који смо на овим просторима у 
већини дамо једно добро сведочанство о квалитету нашег народа 
али и о истинитости наше вере. То ћемо учинити само онда ако свако 
од нас појединачно буде на светосавском духовном нивоу а то значи 
да волимо своју цркву, државу, народ и своје комшије и суседе и 
да се чак молимо и за наше непријатеље, да нас Господ одврати од 
непријатељства према нама и да нас све прими по милости својој 
царству небеском молитвом светог победоносца и великомученика 
Георгија – казао је епископ тимочки Иларион .

Градоначелник града Бора Александар Миликић нагласио је 
да је доста тога урађено ове године.

- У 2018. години смо много ствари уредили и град Бор је 
бринуо о ономе што ради и начину на који то ради и јако је битно 
напоменти да ми који смо овде треба да будемо у служби народа. 
Вера нас окупља, људи се окупљају око једне идеје да Бор треба да 
буде најлепши град са људима који славе и поштују своју славу. И у 
наредном периоду наставићемо борбу за просперитет и напредак 
за све грађане – казао је Миликић.  Д.К.



БРОЈ 3188 ИНТЕРВЈУ
Др Весна Милановић, в. д директора Специјалне болнице „Сокобања” за „Тимочке”

„СОКОБАЊА” ЛИДЕР У 
ЗДРАВСТВЕНОМ ТУРИЗМУ

Умирујуће дејство континенталне климе, висока концентрација ки-
сеоника, озона и негативних јона у ваздуху, одсуство аеро загађења, мало 
магле и ветровитих дана уз поволјан атмосферски притисак и умерене 
падавине, присуство специфичних елемената у ваздуху и олигоминерал-
ним водама које се користе за купање и инхалације, представлјају идеал-
но место за бањско - климатски третман различитих болести и стања, 
због чега је специјална болница “Сокобања” лидер у здравственом туризму, 
каже у интервјуу за недељник “Тимочке” др Весна Милановић,в.д. директо-
ра Специјалне болнице “Сокобања”.

За шта је Специјална болница “Сокобања” све специјализована?
-Специјална болница Сокобања специјализована је за лечење, ре-

хабилитацију и превенцију неспецифичних плућних болести. Када каже-
мо  неспецифичне плучне болести, мислимо на обољења дисајних орга-
на првенствено на све болести респираторног система осим туберкулозе. 
Најчешће индикације су бронхијална астма код деце и одраслих, акунт-
ни хронични бронхитис, синузитиси, емфизем, бронхиектазије, респира-
тирна инсуфинцијенција, постпнеумонична стања,респираторне инфек-
ције и алергијске манифестације нарочито код деце. Поред тога имамо 
одељење кардиологије где збрињавамо хитна стања у овој области, 
као што су акунтне и хроничне кардиоваскуларне болести. Имамо 
и локомоторну рехабилитацију, где се збрињавају и рехабилитују 
обољења најчеће реуматичне болести (реуматизам периферних 
зглобова и кичменог стуба и ванзглобни реуматизам), као и по-
сттрауматска стања и неуролошке болести.

Каква је опремљеност установе?
-Специјална болница “Сокобања” има стручан кадар и 

савремену опрему која прати и примењује савремене мето-
де у лечењу и рехабилитацији. Ми смо једина установа у 
бившој Југославији која се бави овом врстом респира-
торне рехабилитације. Имамо одобрење од стране Ми-
нистарства здравља за примену тог лековитог 
фактора, а то је пре свега захваљујући гео-
графском положају Сокобање, ружи ветро-
ва, негативној јонизацији ваздуха, доста ки-
сеоника, мало магле и без аеро загађења. 
Поред природно лековитог фактора, ин-
халације природном минералном водом 
које примењујемо по потреби и уз меди-
каменте, као и хидро терапије у хипер-
термалној и хипотермалној минералној 
води.  Савремена пулмолошка дијагно-
стика подразумева спирометрију, бо-
диплетизмографија, анализе гасова 
у артеријској крви,дифузију гасова и 
алергијске пробе.  Поседујемо и ми-
кробилошку  и биохемијско-хема-
толошку лабораторију, ултраз-
вучну дијагностику, а радимо и 
бронхоскопију, пункцију плућ-
не марамице и биопсију плућа 
и остале инвазивне дијагностич-
ке процедуре код болесника са 
обољењима плућа и плућне марами-
це.

Колики су смештајни капацитети?
-Имамо  530 постеља распоређених у пет објекта од чега су три опре-

дељена за децу, а два за одрасле. Од тога су 290 умрежене постеље 125 
болничке и 165 за рехабилитацију, док су нам 240 постеље комерцијалне. 
Наши корисници могу доћи са упутом Републичког фонда за здравствено 
осигурање, ПИО корисници, војни осигураници, запослени преко радних 
организација, као и лица која желе самостално да плате.У понуди су једно-
креветне, двокреветне и трокреветне собе и апартмани који су комфорни 
и опремљени. Ове године је преко 600 пензионера преко ПИО Фонда бо-
равио у нашој болници, а било је и великог броја страних гостију, који  су 
најчешће из Русије, Македоније, Републике Српске, има и Бугара, а ранијих 
година је било гостију и из Шведске.

Да ли се удео здравственог туризама повећава у свеобухват-
ном туризму Сокобање?

-Наравно. Наша установа је носилац здравственог туризма у Соко-
бањи. Сви туристи који дођу у Сокобању дођу код нас на преглед путем по-
ликлиничке службе, тако да се тај број знатно повећава. Корисници ваучера 

који нису смештени у нашој болници, користе наше услуге како медикамен-
тозно лечење тако и примену природног лековитог фактора. То су пре све-
га инхалације са природном минералном водом или уз додатак бронходи-
лататора, хипо и хипер термалне воде, физикалне терапије, а свакако да 
смо аутентични и познати још од давнина као природно лечилиште. У 16 
веку на темељима римских терми  Турци су направили  амам, који се кори-
сти за купање. Гостима нудимо и фитнес и wелнес програм, две слане собе 
и блатну терапију (халотерапија и пелоидо терапија). 

Како оцењујете протеклу туристичку сезону?
-Сезона је на почетку била мало лошија. Гости углавном прате вре-

менску прогнозу, тако да је јул био нешто слабили, али смо то надокнадили 
у августу и септембру, који су били одлично посећени. А велики број гостију 
бележи се и у октобру и новембру. Тренд повећања броја гостију огледа се  
у томе да све већи број породица са децом долази у Сокобању пошто кли-
ма и природна инхалација изузетно погодују за малу децу. Они након од-
ласка кући више немају проблема са дисањем, а код оних који имају напа-

де гушења много ређе им се то дешава надаље.
Ово је за Вашу установу година јубилеја?

-У склопу „Сокобањских медицинских дана“, који се 
одржавају традиционално већ осми пут прославили смо 
и 40 година постојања и рада новог завода. Тим пово-
дом смо израдили монографију “40 година на стазама 
здравља“ и промо филм о нашој болници. Није случај-
но што је она изграђена баш на месту где се данас на-

лази, као што смо већ и нагласили то је због повољ-
ног климатског фактора. Стручни скуп је трајао три 
дана и био је интернационалног карактера.  Преда-

вања су држали еминентни стручња-
ци из Македоније и Словеније, као и 
врсни професори из Београда, Ниша 
и  Крагујевца. Првог дана одржан је 
семинар из кардиологије, другог  из 

пулмологија, док је трећи дан 
био опредељен за физикалну 
медицину са ортоподијом и 
трауматологијом. Скуп је био 
веома посећен, тако да похва-
ле за организацију и стручност 
нису изостале ни овога пута.

Претпостављамо да 
радите на едукацији и усав-
ршавању кадрова?

-Тако је. Стално ради-
мо на едукацији запослених. 

Наши лекари и ме-
дицинско особље 

редовно по-
сећују симпо-
зијуме и кон-
гресе у земљи 

и иностранству. 
На специјализа-

цији имамо четири 
лекара, а добили смо и 

једног доктора наука кога смо 
школовали, тако да увек радимо на едукацији и квалитету пружених здрав-
ствених услуга. Годишње збринемо преко 10 000 пацијената. Имамо око 30 
доктора свих специјалности и близу стотинак медицинског особља.

Каква је Ваша сарадња са ресорним министарством и локал-
ном самоуправом?

-Наша сарадња и са општином Сокобања и са министарством је бес-
прекорна. Одлуком Владе Републике Србије, добили смо сагласност ко-
мисије Министарства здравља да неутрошена средства из 2016. године у 
износу од 41 милион динара употребимо за набавку опреме и реконструк-
цију наших објеката. Заменићемо кров и столарију на вили Бота где бора-
ве деца и набавити савремену медицинску опрему коју ретко која клини-
ка у Србији има.

 М.М.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ста-

вови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства.“



БРОЈ 318 9

Љиљана Радичевић, директорица Предшколске установе „Бамби“ за „Тимочке“

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ 
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

ИНТЕРВЈУ

Најважнија је безбедност деце која бораве у Прешколској установи (ПУ) 
“Бамби”. Можда ћемо упослити и портире, јер би свака школа и установа треба-
ла да има и физичко техничко обезбеђење. Највећи проблеми се односе на доно-
шење уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору. Максималан број запос-
лених је одређен без сагледавања реалних потреба ове установе и предшколске 
делатности, нагласила је у интервјуу за недељник “Тимочке” Љиљана Радиче-
вић, директорица ПУ “Бамби”.

Шта су приоритети у 2019. години када је реч о функционисању 
Предшколске установе „Бамби“?

- Приоритети су отварање новог објекта, обезбеђивање смештаја и адек-
ватних услова за око 120 малишана са листе чекања у вртићу у насељу Нови 
градски центар, упошљавање нових радника и стручних сарадника, отварање 
развојне групе за децу са потешкоћама у развоју, опре-
мање објекта новом опремом, обезбеђивање квали-
тетног и сигурног боравка у предшколској уста-
нови. Морам да нагласим да је на првом месту 
безбедност деце. Можда ћемо упослити и пор-
тире, јер би свака школа и установа требала да 
има и физичко техничко обезбеђење и инфор-
мисани смо да ће то бити и код нас. Портире смо 
раније имали у другој и трећој смени и то су били 
инвалиди рада РТБ и тада је било много мање мате-
ријалне штете него данас. Затичемо разбијена вра-
та, стакло, шприцеве у двориштима, на вртићу Бамби 
исцепану теголу на крову, а људи су нам рекли да су 
видели да девојке возе ролере на крову, што је заиста 
непојмљиво, тако да настојимо да што више по-
бољшамо услове јер нам је најважнија без-
бедност деце.

Колико је деце на листи чекања и 
да ли са отварањем новог вртића у НГЦ 
решавате тај проблем?

- Тренутно је на листи чекања 285 
детета а у ПУ “Бамби” борави 1036 детета. 
Са пријемом 120 детета у вртићу у НГЦ, 
још ћемо имати деце на чекању. Ми 
тренутно имамо по групама 100 детета 
више него што је дозвољено по норма-
тивима што је такође још један вртић. 
Највише је захтева за пријем малиша-
на узраста од једне до три године. Ми 
се трудимо да у сваком погледу роди-
тељима изађемо у сусрет али није ни 
добро да се ради кад су превелике 
групе. За нови вртић је добијен плац 
на простору где је била некад “Слога” 
у НГЦ. Зграда “Мулен руж” не испуња-
ва услове, највише јер нема слободног 
простора за уређење дворишта код тог 
објекта, једино решење је да се на новој ло-
кацији изгради нови вртић.

Које се још промене и капиталне 
инвестиције очекују наредне године?

- Наредне године очекујемо од стране оснивача 
улагање у Одмаралиште на Савачи, сређивање ограда око објеката, реконстру-
кију топловодне мреже у вртићу “Бамби”. Ограде морају да буду у складу са свим 
стандардима и у плану је да буду високе два метра. Дала сам предлог ограде 
какву има установа у Кладову, која је урађена у складу са свим стандардима а 
најбитније је што је безбедна. Предстоји и сређивање фасаде, крова и доградња 
трпезарије на вртићу “Црвенкапа” али проблем је јер објекат није легализован. 
У плану је и замена столарије на вртићу “Дечија радост”. Оно што је новина је 
да постоји могућност да ће да се уведе обавезан смештај деце узраста од три 
до пет година и преко посебних специјализованих програма укључивање што 
већег броја деце у образовни систем. Ми тренутно радимо пројекат са Цип 
центром за интерактивну педагогију да се деца из маргиналних група укључе 
у образовни систем и децу која су код куће окупљамо за манифестације или 
приредбе које организујемо, као и за многе друге интересантне активности. 

Који су највећи проблеми Предшколске установе „Бамби“ и на који 
начин их решавате?

 - Највећи проблеми се односе на доношење уредбе о забрани запошља-
вања у јавном сектору. Ова делатност је погођена јер не функионише на начин 
као кад је рађено пре забране. Максималан број запослених је одређен без са-
гледавања реалних потреба ове установе и предшколске делатности. Мало је 
неозбиљно схваћена потреба и захтев ове струке зато је ово по мени озбиљан 

проблем и да би предшколска установа функционисала и пружала деци и роди-
тељима адекватан боравак мора да има и одговарајући кадар, простор, опрему 
и све услове да би гарантовала и квалитет у сваком погледу. Рад са децом овог 
узраста је изузетно озбиљан посао, треба обезбедити хигијенске услове, задо-
вољити нутритивне вредности у исхрани деце, извршити набавку намирница, 
опреме и добара и услуга. Дешава се и да да добављачи конкуришу на јавним 
набавкама а немају капацитет за снабдевање установе овог типа па се не испо-
ручују требоване намирнице, што се такође јавља као проблем. 

Који су највећи проблеми уочени када је реч о деци која бораве у 
вртићима?

- У свету као и код нас се повећава број деце са неким сметњама у раз-
воју, почев од аутизма, развојних вишреструких поремећаја, проблема са го-
вором. Раније је био случај једног до два детета са поремећајима у развоју у 
оквиру целе установе док их данас има по једно до два детета у готово свакој 

групи. Ми сада имамо 48 васпитних група и ово је заиста алармантно. Са 
друге стране васпитачи су школовани за рад са здравом децом. Ми ради-
мо и са малишанима који имају потешкоће у развоју, стално се додатно 

образујемо али чињеница је да нам недостају људи од струке: логопе-
ди, дефектолози, олигофренопедагози, можда и специјални педаго-
зи. Тренутно имамо једног логопеда а потреба је да у сваком вртићу, 
у наших пет већих објеката имамо и логопеда и дефектолога. Тражи-

ли смо, да када крене са радом развојна група, упослимо дефектолога 
логопеда, дефектолога олигофренопедагога и дефектолога васпитача 

јер нам недостаје тај кадар. Радимо на раној детекцији развојних пробле-
ма тако што са васпитачима сарадницима указујемо родитељима на 

проблеме, предлажемо да се обрате интересорној комисији на-
кон чега нам они дају смернице за даљи рад. 

Када још говоримо о најмлађима, код деце је 
примећена већа агресивност, нема више те социјал-

не интеракције, мање се изводе напоље, више 
бораве испред компјутера, таблета, лап 

топова, што је погрешно. Нови програм 
предвиђа што више активности напољу. 
Више ће се радити тематске целине и оно 
што деца буду желела. Спремни смо ако 
се дозволи да и у саветовалишту запос-
лимо још неке стручне људе и да све ус-
луге родитељи добију на једном месту. 

Како сарађујете са родитељима, 
другим организацијама, а како 
са локалном самоуправом која је 
оснивач ПУ „Бамби“?

-Са родитељима имамо одличну 
сарадњу. Сва питања и сугестије 
могу да поставе васпитачима и са-
радницима али за све што треба 
могу и да се информишу код ди-
ректора. Родитељи сарађују и често 
нуде да помогну око уређења дво-
ришта, кречења просторија, желе 

да побољшају услове за смештај деце. Донације смо добија-
ли од фирме “Албо”, од људи са којима радимо набавке, “Раките”, ор-

ганизације “Вајферт”, “Бортравел” нам редовно даје бесплатан превоз 
за Савачу. Има родитеља који су столари и правили су разне ствари за 

кухињу, полице. И ми у сваком погледу гледамо да њима изађемо у сусрет. Про-
шле године смо због великог број заинтересованих родитеља убацили још јед-
ну групу у вртићу “Бошко Буха” и оформили још једну јаслену групу. Сарађује-
мо добро и са свим јавним установама, Полицијском управом, Телевизијом, 
Штабом за ванредне ситуације, свим школама, Болницом, Домом здравља и 
по приоритетима решавамо и проблеме у складу са могућностима. Добру са-
радњу имамо и са локалном самоуправом.

Да ли су испоштовани сви стандарди и прописи када је реч о 
смештају деце, капацитетима и шта вам у том погледу представља највећи 
проблем?

- Сви стандарди и прописи када је реч о смештају деце су испоштова-
ни. Број деце у васпитним групама је максимално попуњен да би изашли у су-
срет родитељима. Проблем је недостатак стручног кадра и простор за смеш-
тај деце која су на листи чекања. 

 Д.К.
Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-

да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“.
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Финална презентација Центра за дијагностиковање деформитета кичме код деце

Први снег дочекан спремно

ВЕСТИ

КЊАЖЕВАЦ - У Дому културе у Књажевцу одржана је финална пре-
зентација Центра за рано дијагностификовање деформитета кичме код 
деце. Реч је о јединственом Центру на Балкану који је резултат пројекта 
реализованог у оквиру ИНТЕРЕГ програма међудржавне сарадње Бугар-
ске и Србије.

Књажевац је и званично постао центар спортске медицине када је 
о откривању и лечењу деформитета кичме реч. На финалној презентацији 
учеснике скупа и госте поздравио је Милан Ђокић, председник општине и 
нагласио важност постојања једног оваквог Центра.

- Овај Центар представља прави пример како се добре идеје могу ре-
ализовати уз међународну финансијску подршку, мимо средстава општин-
ског или државног буџета. Моја бојазан је – шта са овим пројектом када 
престане његово финансирање? Да ли ћемо дозволити да ова модерна и 
јединствена опрема негде стоји и сакупља прашину или ћемо смоћи снаге 
да покушамо да обезбедимо финансирање овакве установе и да, заједно 
са ресорним министарствима и осталим државним институцијама, препо-
знамо значај функционисања једног оваквог центра не само за Књажевац 

или овај део Србије, већ за читаву државу - истакао је Ђокић.
Центар је званично отворен у априлу ове године, али се активно-

сти у вези мерења деце, откривања деформитета и организованих вежби 
у циљу њиховог отклањања реализују дуже време. Резултате мерења пре-
дочио је др Саша Миленковић са Факултета за спорт у Нишу.

- Резултати који су добијени нису оптимистични, евидентно је да по-
стоји много деце код којих је уочено неправилно држање тела и постурал-
ни поремећаји кичме. Посебно забрињава што су евидентирани и неки по-
ремећаји код којих неће бити довољно ангажовање професора физичке 
културе, већ и здравствених радника да би дошло до побољшања. Надам 
се да ће слика добијена овим мерењима покренути озбиљнију причу и ре-
акцију државе - истиче професор Миленковић.

О реализацији пројекта и значају Центра говорио је и др Микица 
Видојевић, специјалиста спортске медицине и председник Спортског са-
веза Књажевца.

- Крећемо у борбу против деформитета који су, на основу урађених 
мерења, уочени код 90% наше деце. На срећу, реч је о деформитетима пр-
вог и другог степена који се, адекватним третманима могу кориговати. Ово 
је дуготрајни процес, јер се деформитети лече и коригују третманима који 
морају да трају месецима и годинама. Убеђен сам да ћемо за пар година 
имати значајно боље показатеље - рекао је др Микица Видојевић.

Како се чуло синоћ на завршној презентацији, вредност читавог 
пројекта је 600.000 евра, резултат су два истоветна Центра за рано откри-
вање деформитета кичме, један у Видину, други у Књажевцу. До сада је пре-
гледима обухваћено 1.000 младих Књажевчана узраста од 10 до 15 година. 
Овај Центар убудуће би требало да буде на располагању свим категоријама 
становништва, као и професионалним спортистима, па је тако, поред оста-
лог, најављено да ће овај и остали спортски капацитети Књажевца ускоро 
бити на располагању џудо репрезентацији Србије. 

 Љ.П.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

ТИМОЧКА КРАЈИНА - Први снег ове зиме на подручју Борског и 
Зајечарског округа је обележио минули викенд. Влажан и тежак копнио је 
полако, што због сунчаних интервала, што под кишом, па иако га је мести-
мично било и у слоју од 10-так центиметара није битније утицао на несме-
тано одвијање живота.

Надлежни, запослени у мајданпечком Јавном предузећу за путеве 
и грађевинско земљиште, правовремено су интервенисали на градским 
улицама и локалним путевима, док се за стање на магистралним побри-
нуо “Страбаг”.

Све саобраћајнице у општини Мајданпек су очишћене, као и број-
на степеништа којим становници горњег дела града крате пут до центра, 
а новину представља средство за одржавање, будући да се уместо меша-
вине соли и ризле посипа индустријска со и течност калцијум хлорид што 
спречава замрзавање на температурама до чак минус 24 степена Целзијуса. 

Због кише која је падала у Тимочкој крајини саобраћај је био отежан 
и саветовала се опрезна вожња.

-Путеви су проходни али је због кише успорен саобраћај. Када је кре-
нула киша, тог јутра смо утрошили осам тона соли за градске улице и че-
тири камиона агрегата је било обезбеђено за борска села. Застоја нема на 
путевима – каже Далибор Орсовановић, директор борског комуналног пре-
дузећа „3.октобар“.

Тања Тутић, дежурна у централном пункту зимске службе фирме 
„Штрабаг“ истакла је да није било застоја у саобраћају у Зајечару и Неготи-
ну али је саобраћај због кише био отежан.

- Саобраћај је отежан због кише и температуре која је у минусу. По-
ледице за сада нема, саветује се опрезна вожња, обавезна употреба зим-
ских пнеуматика. Путеви су посољени и није клизаво. И код Неготина је па-
дала ледена киша, али су путеви проходни и нема застоја у саобраћају али 
се саветује опрезна вожња и прилагођавање брзине условима на путу – 
казала је Тутићка.

 И.Ћ. – Д.К.


