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ФОРМИРА СЕ САВЕЗ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИНВЕСТИЦИОНИ, РАЗВОЈНИ, 
СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРАН БУЏЕТ

Представници НАЛЕД-а одржали састанак са невладиним сектором и представницима локалне самоуправе

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

БОР - Представници НАЛЕД-а, локалне самоуправе и невладиног 
сектора разговарали су у уторак о битним темама везаним за екологију. 
Слободан Крстојевић, представник НАЛЕД-а, најавио је овом приликом ини-
цијативе које је ова организација покренула и важне пројекте које спрово-
де и који су планирани за наредну годину.

- Од наредне године ћемо имати стручни савез у оквиру саме орга-
низације који ће се бавити еколошким питањима, битним за грађане, ло-
калну самоуправу и привреду. Бавићемо се различитим темама заштите 
животне средине , најавили смо и покретање неколико пројеката на ову 
тему као што су боље управљање посебних токова отпада на локалу и оп-
тимизација процедуре , извештавање и наплата накнаде по овом основу , 
боље управљање органским отпадом који ћемо радити са компанијом из 
Новог Сада, и тамошњом градском управом а у најави су пројекти који се 
тичу увођења субвенција за неке посебне токове отпада који сада не постоје 
као што су батерије и неки други токови како би се и овај отпад адекватно 
сакупљао и радио третман на територији Републике Србије. У разговору са 
представницима локалне самоуправе и еколошких удружења дотакли смо 
се и других тема које су битне на нивоу града, што ће бити тема нашег саве-
за у 2019-. години . Надам се да ћемо бити добар и конструктиван партнер 
Влади Србије за сва питања која се буду искристалисала у оквиру рада Са-
веза – истакао је Крстојевић.

Он је нагласио да је НАЛЕД највећа јавно приватна асоцијација у 
Србији која окупља преко 300 чланова из редова локалних самоуправа и 
привреде као и да је у протеклих 12 година кроз јавно приватни дијалог чланова ин-
ституција ове организације урађен велики број битних ствари за друштво у целини.

- Радили смо на реформи система грађевинских дозвола и увођењу елек-
тронског система , као и преко 100 различитих административних процедура које 
су оптерећивале привреду, грађане и рад локалне самоуправе смо успели да кроз 
сиву књигу и неке друге механизме које имамо, спроведемо, и овај савез за заштиту 
животне средине је само надоградња свега овога што смо до сада урадили. У окви-
ру НАЛЕДА имамо различите савезе као штио је савез за Е- управу као једна од бит-
них тема и агенду која је сада и на нивоу Владе једна од приоритетнијих , савез за 
фер конкуренцију где нам је циљ борба против сиве економије и увођење посло-
вања у легалне токове кроз адекватне олакшице за постојећу привреду и предузет-
нике , савез за здравство , за имовину и урбанизам, за храну и пољопривреду, а од 
наредне године и савез за заштиту животне средине као једна од тема која се све 
више поставља као приоритет а знамо и колико је захтевна у процесу преговора 
за поглавље 27. Доста посла нас још чека како у хармонизацији и усклађивању за-
конодавства тако и у инфраструктурним улагањима који се процењују на преко 10 
милијарди евра које ће морати у наредном периоду да се реализују како би достиг-
ли стандарде који се од нас очекују . У Србији има преко 11 хиљада обвезника који 
годишње плаћају накнаду за посебне токове отпада и приметили смо да половина 
обвезника никада не плати ову накнаду зато што је принцип такав да се једном го-
дишње извештава па се онда наплаћује и док министарство пошаље решење, док се 
све наплати , половина обвезника избегне ту обавезу , неки и затворе фирме . Обе-
збедили смо 40 000 евра да унапредимо ИТ систем и у Министарству и Агенцији за 

заштиту животне средине како би сам тај процес издавања решења и процедуре 
био много бржи. Са удружењем рециклера развијамо један пројекат којис е тиче по-
себних токова отпада, едукација грађана о опасном отпаду, то је и неки отпад који 
сви ми имамо у нашем подруму, можда и стари телевизори који ако се нешто до-
годи могу да угрозе и неку храну, а то све да утиче на људе, да укажемо грађанима 
где све могу да одложе тај отпад. Покренућемо и питање Зеленог фонда који је ра-
није постојао а онда је укинут-додао је Крстојевић и позвао надлежне да предложе 
програме које би ова организација могла да подржи у њиховој даљој реализацији.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да су у нацр-
ту буџета за 2019. годину дупло увећана средства која се издвајају за заштиту жи-
вотне средине. 

-Буџетом за 2019. годину увећали смо са садашњих два милиона и 500 хиља-
да динара на 4,5 милиона динара за мониторинг и праћење квалитета ваздуха, воде 
и земљишта. Најбитнији разлог јесте заштита животне средине и људи који живе у 
Бору. Неопходно је да као локална самоуправа обезбедимо квалитетне услове мо-
ниторинга и да формирамо једну еколошку алијансу на територији града Бора када 
је реч о заштити животне средине. Учествоваћемо као партнер и препустити кас-
није цивилном сектору да диже своје капацитете а ми ћемо увек ћемо бити на рас-
полагању. Капацитети НАЛЕД-а ће бити стављени на располагању локалним орга-
низацијама који се баве овом облашћу и сигуран сам да ће и те организације бити 
спремније и моћи директно да учествују када је у питању град и сви загађивачи на 
територији града у заштити животне средине – казао је Миликић, који је од пре ме-
сец дана и званично постао члан Извршног одбора НАЛЕД-а.

 Д.К.

КњАЖЕВАЦ - Претпоследња станица Нацрта буџета за 2019. годину било 
је Општинско веће. Окупивши се по 90. пут, већници су се сагласили како општин-
ска каса треба да изгледа у наредној години предлог одлуке о најважнијем доку-
менту локалне самоуправе упутили на усвајање Скупштини општине. 

За председника Општине, буџет је и развојни и социјално одговоран. 
- Буџет је пројектован на 1.122.000.000 динара и има значајна повећања у 

делу средстава за саобраћајнице, за инвестиционо одржавање путева у граду и 
селима, асфалтирање нових деоница, крпљење ударних рупа. Пројекти, који ће 
обележити не само 2019, већ остати трајни украс Књажевца, су изградња бране и 
новог моста на Сврљишком Тимоку, партерно уређење улице Девете бригаде, пла-
тоа испред Суда, инвестиције на сеоским домовима...Све у свему, то је буџет који 
би могао да се назове инвестиционим, развојним, који ће генерисати нове вред-
ности, али и буџет који је социјално одговоран. Има још времена да одборници, 
ако желе, допуне буџет амандманима, а то треба да ураде до седнице Скупштине 
општине, која ће бити одржана 18. децембра - казао је Милан Ђокић. 

На седници Већа усвојено је и неколико захтева месних заједница за доде-
лу средстава из буџета, или допуну финансијских планова.  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 321 3

ГРАЂАНИМА ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ БУЏЕТА

ЕДУКАЦИЈА И ЗНАњЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

Одржана јавна расправа у књажевачком Дому културе

У Неготину одржана Зимска школа за пољопривреднике

ДРУШТВО

КњАЖЕВАЦ - Председник Општине Милан Ђокић представио је 
грађанима Књажевца Нацрт буџета за 2019. годину на веома добро посеће-
ној јавној расправи, одржаној у просторијама Дома културе. 

У 2019. општинска каса биће ‘’тешка’’ милијарду 122 милиона динара, 
казао је на јавној расправи о Нацрту буџета председник општине Књажевац 
Милан Ђокић. Буџетирање, које се остварује кроз 17 програма, законска је 
обавеза локалних самоуправа, али и могућност да грађани јасније виде за 
које сврхе се буџетска средства троше и какви резултати остварују. У обла-
сти урбанизма и просторног планирања то су, свакако, пројекти уређање 
насеља ‘’Девете бриграде’’ и брана на Сврљишком Тимоку’’

- За потпуно уређење насеља ‘’Девете бригаде’’ одвојили смо 23 ми-
лиона динара. Простор од бензинске пумпе, закључно са задњом стамбе-
ном зградом, биће потпуно уређен са зеленим површинама, игралиштима, 
клупама, паркингом...За брану на Сврљишком Тимоку спроведена је јавна 
набавка, плаћен је аванс, пројекат је завршен и чека се да у наредним да-
нима крену радови на уређењу стопа будуће бране, која ће бити врећастог 
типа - рекао је Ђокић.

Најзначајније активности у области комуналне делатности биће ре-
конструкција јавне расвете, изградња сеоских водовода и пијаца, одржа-

вање јавних површина, рекао је Ђокић. У односу на овогодишњи буџет, зна-
чајније повећање средстава предвиђено је за саобраћајну инфраструктуру, 
истакао је председник књажевачке општине.

-Издвајање за саобраћајну инфраструктуру је значајније него у 2018. 
години, пре свега у делу издвајања средстава за инвестиционо одржавање 
путева у граду и селима, асфалтирање нових деоница, крпљење ударних 
рупа-додао је Ђокић.

Наставља се подршка подизању нових засада воћа, пчеларству, сто-
чарству, али и удруживању произвођача, за шта је у буџету предвиђено 
25 и по милиона динара. Много већа пажња биће поклоњена заштити жи-
вотне средине. Такозвани ‘’Програм 6’’ финансираће се са близу 33 мили-
она динара. 

-Општини Књажевац прошао је један велики ИПА пројекат, који ра-
димо са општином Рила у Бугарској, вредан 32.240.000 динара. Пројекат се 
зове ‘’Заједничке мере за зелену инфраструктуру’’ и његова суштина је на-
бавка вредне и скупе механизације за чишћење водотокова, што ће утицати 
на ниво воде у Тимоку, обнављање рибљег фонда...План је да се средстви-
ма од еко таски обезбеде платнене торбе за малопродајне објекте, како би 
се избегло коришћење пластичних кеса. Субвенционисаћемо и откуп пет 
амбалаже- појаснио је Милан Ђокић. 

Како се чуло током јавне расправе, наредне године почиње рекон-
струкција главног цевовода од Сињег вира до Бањице, што је велики по-
сао, који се ради кроз пројекат са немачком КФW банком, вредан три и по 
милиона евра. Биће значајних улагања у основним и средњим школама, а 
буџети установа културе и спортских клубова сачињени су према њиховим 
потребама и програмима, казао је председник. Наставља се бесплатни пре-
воз, као и сет мера којима се пружа подршка породицама, деци и социјал-
но најугроженијим категоријама становника. 

 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.“

НЕГОТИН - Пољопривредна саветодавна и стручна служба Неготин 
наставила је традицију организовања Зимске школе за пољопривредне 
произвођаче серијом предавања из свих области аграра. Овогодишња Зим-
ска школа окупила је више од 50 учесника из наше општине, а организова-
на је у три тематска дана. 

-Морамо мало да мислимо на будућност. Није суштина едуковати 
оног који је већ научио нешто и који већ производи, већ гледамо да на на-
шим предавањима буду присутни и ђаци Пољопривредне школе, зависно 
од тематике и од предмета. Суштина је да ђаци чују оно што не могу да чују 
у школи, да виде неке напредне технологије са којима ће се суочити када 
заврше своје четворогодишње средње школовање или факултет, да виде и 
чују то од људи који примењују у пракси-каже Владица Гавриловић, дирек-
тор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Неготин.

Стучњаци ове службе говорили су и о подизању воћњака, узгоју ле-
ске, латералним сортама ораха, као и о болестима појединих култура и дру-
гим темама.

-Веома је важно радити на сузбијању болести које се јављају на поје-
диним културама и које значајно утичу на смањење приноса, па смо у том 
смислу говорили о појави азијске воћне мушице која преферира подручја 
какво је наше. Како она штету причињава пред бербу, те заштита хемијским 
средствима није могућа због трајања каренце, акценат је на хигијенским 

мерама које превентивно утичу на ограничење популације ових инсеката, 
у шта спадају орезивање и уклањање инфестираних плодова – каже саве-
тодавац за заштиту биља Бојана Филиџановић.

Осим воћарству, виноградарству, сточарству, ратарству и алтерна-
тивним културама, на овогодишњем семинару било је речи и о аграрној 
политици.

-Ове године смо имали опредељено 27 милиона динара и то за об-
ласт куповине механизације, за сточарство, ратарство, повртарство, опре-
ма за пчеларство, за развој сеоског туризма, за удружења, органску про-
изводњу, за подизање нових засада под виновом лозом где је повраћај 
100 посто субвенција, за подизање нових засада воћака, за куповину при-
плодних грла, јуница, оваца, назимица, јагњади, матица у пчеларству где је 
повраћај до 70 процената. Ове године смо имали 335 захтева, а ових дана 
се реализују последњи захтеви- каже Слађана Стојановић, руководилац 
Одељења за друштвене делатности, привреду и развој општине Неготин, 
која је на Зимској школи ПССС говорила о аграрном буџету и подстицаји-
ма за пољопривреднике.

Учесници овог едукативног семинара били су у прилици и да се на 
лицу места упознају са новим уредбама и правилницима, али и о ИПАРД 
програмима за подстицаје у ЕУ, задругарству, сеоским туризмом и другим 
важним темама. С.М.Ј.
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МАНИФЕСТАЦИЈА ОКУПИЛА 16 ХОРОВА
Неготинци по пети пут обележили Светски дан хорског певања

НЕГОТИН - Пету годину заредом Неготин су се прикључили 
обележавању Светског дана хорског певања дводневном манифе-
стацијом која је окупила 16 хорова, од којих осам неготинских. То-
ком ове својеврсне смотре хорова наступили су ансамбли из Заје-
чара, Књажевца, Сокобање, али и Румуније, и то из Таргу Жија, Турн 
Северина и Темишвара. 

Богатим и разноврсним програмом публици која у граду Мо-
крањца хорско певање и највише цени представило се осам него-
тинских хорских ансамбала. Да су достојни наследници традиције 
хорског стваралаштва у Неготину који је српској и светској баштини 
дао једног великог Стевана Мокрањца, показали су, пре свих, про-
светни радници, диригенти хорова који са децом већ година преда-
но и напорно раде.

Неготинци су са одушевљењем пропратили на-
ступ осам од девет неготинских хорова, наследника 
родоначелника српске музике Стевана Стојановића 
Мокрањца: Хор “Вивак-2015”, под управом Драгане Ма-
риновић Симоновић, Хор Неготинске гимназије који 
води Данијела Марковић, хорове градских основних 
школа “Вук Караџић” (Тања Милосављевић), “Вера Ра-
досављевић” (Бојан Милосављевић” и “Бранко Радиче-
вић” (Ема Милошевић-Анђелић”. На сцени Дома културе 
“Стеван Мокрањац” наступили су и новоосновано Него-
тинско певачко друштво “Мокрањац” под управом Ружи-
це Рајковић, Хор Основне музичке школе кога са успе-
хом води Александра Ђукић, као и Хор Уметничке школе 
“Стеван Мокрањац”, под управом Ружице Рајковић. 

Обележавање Светског дана хорског певања у 
Неготину, у организацији Уметничке школе “Стеван Мо-
крањац” и Дома културе, са општином Неготин као по-
кровитељем, настављено је наступом зајечарских хоро-
ва: „Лавиринт“ под управом Жељке Алексић, Хора Храма 

Рождества Пресвете Богородице са диригентом Наташом Јовановић, 
Градског певачког друштва „Стеван Мокрањац“ кога води Маја Ми-
ленковић, али и Дечијег хор „Соколићи“ из Сокобање под вођством 
Милице Божић и Хора „Свети краљ Стефан Дечански“ из Књажевца 
којим диригује Мартина Милошевић.

Публици су се представили и румунски хорови: „Звончићи“ из 
Таргу Жија са диригентом Лореданом Булига, Гимназијски хор „До-
ситеј Обрадовић“ из Темишвара којим диригује Јоца Бугарски, као и 
хор „Воx Дунарис“ из Турн Северина који води Виорел Дорин Бала.
 С.М.Ј.

„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови из-
ражени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства.”
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БОЛНИЦА ДОБИЛА ДОНАЦИЈУ 
ВРЕДНУ 110 000 ЕВРА

НЕДИМОВИЋ: ПРИОРИТЕТ ПОДРШКА 
МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Блиц фондација за Општу болницу у Бору обезбедила вредне медицинске апарате

Министар пољопривреде обишао општину Кладово

БОР -Општа болница у Бору добила је од Блиц фондације неопход-
не медицинске апарате, вредне 110 000 евра. Апарати су свечано уручени 
у уторак у присуству министра здравља Златибора Лончара и извршне ди-
ректорке Блиц фондације Љиљане Кнежевић.

-Захвалићу се Блиц фондацији и свима онима који су учествовали у 
овој акцији, Милану Поповићу, једном од највећих донора у овом случају. 
Све оно што је било неопходно болници у вредности од 110 хиљада евра 
Блиц фондација је обезбедила. Уручени су и кључеви санитетета, и знамо 
да је добро опремљен санитет у рангу једне болнице, и да много зависи од 
тога и од лекара и његовог искуства. Када искусни лекар има добру опре-
му то много значи да се спасе људски живот. Обишли смои простор где се 
обавља пеглање и прање веша који се припрема за болницу, биле су изу-
зетно старе машине , а сада су стигле нове и то много утче на одржавање 
услова како не би дошло до инфекција или неких проблема који се могу ја-
вити када немате задовољавајуће услове – казао је Лончар.

Он је нагласио да је и опрема стигла и за дечије као и за очно оде-
лење, као и да је држава пуно помогла рад болнице у претходном периоду.

-Дечије оделење је добило сву опрему која је била неопходна , очно 
одељење је добило неопходну опрему за операцију катаракте и обаваљање 
прегледа, ту је и бронхоскоп за одељење грудне хирургије, односно пулмо-
логије, који је неопходан за дијагностику и све процедуре које могу да се 
ураде са њим. Доста је уложено у боску болницу. Министарство здравља је 
уложило у претходном периоду око 70 милиона динара, то је било још јед-
но санитетско возило , операциони сто, ултразвук, инкубатор. Мислим да је 
ово један озбиљан пример да када људи препознају и када виде да новац 

одлази у праве ствари да је то нешто што спашава људске животе и пома-
же да се пацијенти што пре опораве. Ово је добар пример и за све оне који 
размишљају како да помогну некој болници, некој здравственој установи, 
да могу на овим примерима да то виде и ураде транспарентно и на задо-
вољство свих. Изузетно је битно обратити пажњу и на одржавање опреме, 
нарочито бронхоскопа који је изузетно осетљив како би што дуже била у 
употреби – додао је Лончар.

Љиљана Кнежевић , извршна директорка Блиц фондације изразила 
је захвалност свим људима добре воље на помоћи коју су пружили и по-
звала друге хумане људе да се прикључе акцији Блиц фондације и помогну 
у складу са својим могућностима.

- Као што то многи знају, Блиц фондација је увек помагала деци. Бри-
га о деци је брига о породици и зато смо ми овога пута проширили наше 
деловање јер нисмо помогли само дечије оделење него и очно, грудно, ве-
шерај и наравно возни парк који је врло битан. Само опрема у овом ауто-
мобилу вреди 34.000 евра. Овог пута бих се захвалила свим донаторима, 
посебно Милану Поповићу који је један од највећих, и позвала друге људе 
добре воље да следе његов пример јер Блиц фондација иде даље, ово није 
крај, ми већ имамо за следећу годину нове велике пројекте које ћемо, на-
дам се, у врло кратком року успети да остваримо управо захваљујући по-
моћи људи хуманих људи –казала је Кнежевићка.

Директор Опште болнице у Бору др Горан Јоксимовић захвалио се 
на донацији која је била неопходна болници. Д.К.

КЛАДОВО - Министар пољопривреде у Влади Републике Србије Бра-
нислав Недимовић је током радне посете општини Кладово подсетио да ће 
буџет за пољопривреду у наредној години бити готово 52 милијарде ди-
нара, седам милијарди више него у 2018.То значи да ће бити новца за ме-
ханизацију, опрему и све оно што може утицати на боље приносе у пољо-

привредним газдинствима- изјавио је после састанка са руководством 
општине Кладово ресорни мнистар. Он је истакао да је уочио да захтеве 
за субвенције подноси мали број пољопривредника из кладовског краја.

- За наводњавање и противградну заштиту у буџету је девет милијар-
ди динара. Држава ће 50 одсто уложеног вратити и онима који буду улага-
ли у складишта и прераду. Уз директна давања на то ће отићи готово 33 ми-
лијарде динара- рекао је министар.

Ресорно министарство расписало је четврти позив за подношење 
захтева за субвенције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

- Позив се односи на набавку и изградњу физичке имовине , а за ту 
намену је опредељено 25 милиона евра. У претходна три конкурса имали 
смо 502 апликације, било је и оних које нису одобрене, али тек смо шест ме-
сеци у овом пројекту и мислим да ће ситуација бити све боља -поручио је 
министар Недимовић и најавио да ће ускоро бити расписан још један позив.

Министар је у насељу Ртково обишао домаћинство Николе Вер-
бункића, пољопривредника који обрађује 550 хектара плодних ораница 
у Кључкој низији. На трибини у месном Дому културе ресорни министар 
је најавио да је у току израда новог Програма за Источну Србију у којем су 
садржане мере за подршку младим пољопривредницима у области сто-
чарства и воћарста, јер је намера са се поспеше те гране пољопривреде. 

 М.Р.
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„МИША ГВОЗДЕНИ 2018“

ИЗАБРАНИ ДЕЛЕГАТИ 
КОНГРЕСА СПС

Одржан Први меморијални турнир у вараличарењу

Саопштење за јавност

Велика акција полиције у Бору због сумње да је зависницима продаван метадон

ЛОНЧАР: НЕМА ЗАШТИЋЕНИХ
ДОГАЂАЈИ

БОР - Полиција у Бору 
спровела је у уторак велику ак-
цију у борској болници у вези са 
сумњом да је пацијентима завис-
ним од психоактивних супстан-
ци продаван метадон. Према по-
следњим информацијама реч је 
о медицинској сестри М.П. која је 
наводно једном зависнику поку-
шала да прода метадон.

Полиција је пратила 
осумњичену. Она је наводно лаж-
ном “купцу” продала лек а он њој 
дао обележене новчанице. 

Након тога полиција је ушла 
на одељење психијатрије Опште 
болнице у Бору које су смештене 
у овдашњем Дому здравља ради 
провере целокупне документа-

ције и испитивања овог случаја.
Министар здравља Златибор Лончар најоштрије је осудио овај 

потез медицинског радника.
-Апсолутно нема заштићених и за овако нешто нема оправ-

дања. Такви људи брукају професију и све колеге који раде поштено 
и помажу људима. То је недопустиво и то нећемо дозволити. Постоји 

БОР - На градској изборној конференцији СПС у Бору која је 
одржана у великој сали Дома културе изабрани су делегати десетог 
Конгреса који ће и гласати на Конгресу СПС који ће се одржати 22. де-
цембра ове године у Београду, саопштено је из градског одбора СПС. 

-На изборној конференцији, једногласна подршка за председ-
ника партије дата је досадашњем предсенику СПС Ивици Дачићу да 
настави своју праведну политику која се ослања на идеју социјал-
не правде, једнакости и истраје у борби за очување целовитости 
наше земље. Изабрани су чланови Главног одбора СПС Драган Жи-

кић и Наташа Јовановић. Дата је 
подршка досадашњем председ-
нику Сатутарне комисије Миљка-
ну Карличићу за исту. Једногласно 
су предложени чланови Статутар-
не комисије : Срђан Радошевић 
испред Градске организације СПС 
Бор, Адвокат Тома Фила, адвокат 
и Председник посланичке групе 
СПС у Скупштини Србије Неђо Јо-
вановић и др Ивица Чолак адво-
кат. За члана Надзорног одбора 
СПС изабран је Александар Ми-
летић – наводи се у саопштењу.

МАЈДАНПЕК - Минулог викенда на водама Дунава код Доњег 
Милановца одржан је Први меморијални турнир у вараличарењу 
„Миша Гвоздени 2018“. Кад нису Смедеревци, сетили су се Београђа-
ни, пријатељи Мише Гвозденог и организовали такмичење у спор-
тском риболову – вараличарењу, у знак сећања на познатог рибо-
ловца (смуђароша) из Смедерева, који је последњих десетак година 
живота провео на релацији Лепенски Вир – Доњи Милановац. Ни 
временске прилике прилике ни улов нису били баш најбољи, али је 
дружење спортских риболоваца било право.

Културно-спортско друштво „Чика Миша“ организовало је овај 
меморијал уз помоћ спонзора компанија Формаx Сторе и Општине 
Мајданпек, док је медијски покровитељ РТС и емисија “Лов и рибо-
лов”. И.Ћ.

основана сумња да је медицинска сестра продавала лекове зависни-
цима од психоактивних супстанци. Држава и људи добре воље не-
престано улажу у побољшање услова у здравству, а онда неко све 
то баци у канал и гледа сопствени интерес ради пар хиљада динара 
које ће узети не обраћајући пажњу на било шта друго . Реч је о ис-
кусној сестри и не сумњам да је можда нашла начина да све то зака-
муфлира. Не могу да се мешам у рад надлежних органа, једино што 
желим као ресорни министар је да се овакви поступци најстрожије 
казне и да тако нешто више ниједном здравственом раднику не пад-
не на памет да учини – казао је Лончар.

Он је позвао све који имају нека сазнања о овом случају да то 
и кажу и полиција ће радити свој посао. Он је наложио надлежни-
ма да се посебно обрати пажња на све улазне и излазне специфика-
ције посебно за лекове који су интересантни зависницима од пси-
хоактивних супстанци. 

-Издајемо налог свим болницама за ванредну контролу секто-
ра у коме постоје лекови који су интересантни зависницима од пси-
хоактивних супстанци. Да се појача контрола улаза и излаза тих ле-
кова и свих оних који имају додир са тим лековима. Са друге стране 
желимо и да обезбедимо максималне услове за медицинске радни-
ке који раде са зависницима од психоактивних супстанци. Све оно 
сто они предложе да је потребно обезбедићемо како би и те радни-
ке максимално заштитили – казао је Лончар.

Др Горан Јоксимовић директор Опште болнице у Бору најавио 
је формирање комисије за унутрашњи надзор.

-Инспектори су на терену и раде свој посао.Поводом овог слу-
чаја могу рећи да ћу формирати комисију за унутрашњи надзор и 
закључке те комисије ћемо предати министарству. Апсолутно нико 
није заштићен нити бели мантил може било кога да сакрије од овак-
вих ствари – казао је др Горан Јоксимовић. 

Како сазнајемо поменута медицинска сестра има 34 година 
радног стажа а од пре годину дана ради на одељењу психијатрије.

 Д.К.
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РАКИТИ ПРИЗНАњЕ ФОРУМА 
ЗА ОДГОВОРНО ПОСЛОВАњЕ

УЧЕШЋЕ ГРАДА БОРА 
У БФЦ ПРОГРАМУ

УСКОРО 
ВАТРОГАСНИ ДОМ

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 
27 МИЛИОНА ЕВРА

С А О П Ш Т Е њ Е

Представљен програм сертификације градова и општина са 
повољним пословним окружењем у југоисточној Европи

Напредује реализација пројекта прекограничне сарадње

Ремонт бродске преводнице у ХЕ “Ђердап 1” од септембра
ВЕСТИ

БОР - У Бору су у уторак представници НАЛЕД-а представили Програм сер-
тификације градова и општина са повољним пословним окружењем у југоисточној 
Европи (БФЦ) а главна тема је била учешће града Бора у том програму.

–Реч је о међународном програму који се осим у Србији примењује у Хрват-
ској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Македонији. У питању је јединствени стан-
дард који на неки начин локалним самоуправама пружа јасне смернице како и на 
који начин да креирају повољно пословно окружење , доприноси унапређењу ква-
литета услуга које локална самоуправа пружа пре свега привреди. Читав сет ква-
литета услуга оцењује се кроз неколико критеријума који су од прошле године ре-
видирани а у питању је нова трећа едиција стандарда која се примењује од 2018. 
године и у договору са градоначелником надам се да ће се град Бор прикључити 
процесу од јануара наредне године . Читав процес траје 12 месеци и верујемо у 
опредељење градског руководства да ће уз труд и посвећеност успети да достиг-
не те стандарде и испуне захтеве који се траже кроз те критеријуме – рекао је Мар-
ко Марић, БФЦ коородинатор из НАЛЕД-а . 

Градоначелник града Бора Александар Миликић нагласио је да ће БФЦ омо-
гућити да се градска управа у потпуности прилагоди потребама привреде.

-Данас када знамо да је РТБ Бор добио озбиљног стратешког партнера и када 
ми као град радимо урбану комасацију и идемо ка отварању нове индустријске зоне 
морамо створити и овај део који се зове пословни амбијент али и одговорност и 
обавезу локалне самоуправе да у наредних годину дана постави себе на ниво југо-
источне Европе да можемо бити конкурентни на тржишту и одговорити сваком из-
азову који долази од стране инвеститора –рекао је Миликић.

 Д.К.

Компанија Ракита добила је признање Форума за одговорно пословање за 
достигнућа у доприносу локалној зајединици, а ова значајна награда уручена је 
током прославе десетогодишњице Форума који окупља више од 30 друштвено од-
говорних компанија, међу којима су Теленор, Дилојт, Цоца Цола, Бамби, Б92, Бан-
ка Интеса, ВИП Мобиле, Уницредит и друге. 

Свечаној церемонији присуство-
вали су државни секретар Бојан Стевић из 
Министарства за државну управу и локал-
ну самоуправу, амбасадори Шведске, Хо-
ландије и Велике Британије и други углед-
ни чланови пословне заједнице.

“Задовољство нам је што је наша 
компанија, осим чланства у Форуму за од-
говорно пословање, добила и признање 
које показује да су наша пракса, посвеће-
ност и резултати доприноса локалној зајед-
ници препознати и цењени”, кажу у Ракити. 

У овој компанији наглашавају да су 
јој у фокусу дугорочни одрживи пројекти 
креирања нових радних места, едукација 
и образовање, подизање свести о зашти-
ти животне средине, као и филантропија и 
подршка локалним пројектима организа-
ција цивилног друштва. 

КЛАДОВО - Конзорцијум предвођен немачком компанијом ДСД „Ноел“ из-
водиће радове на реконструкцији бродске преводнице у ХЕ “Ђердап 1”, чија је вред-
ност 27 милиона евра, саопштило је Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. Извођач је изабран на међународном тендеру, након што је Ев-
ропска инвестициона банка обавестила ресорно министарство а да нема примедби 
на спроведени тендерски поступак, чиме је потврђено да је јавна набавка спрове-
дена у складу са највишим европским стандардима. У конзорцијуму који ће изводи-
ти радове на реконструкцији бродске преводнице, поред немачке налазе се и две 
домаће фирме – “Феромонт” И “Електромонтажа”. Бродска преводница на ХЕ “Ђер-
дап 1” није реконструисана откако је пуштена у рад 1970. године, а њен радни век 
ревитализацијом ће бити продужен за најмање 25 година. Планирано је да радови 
почну у септембру 2019. и да буду завршени за око годину дана. У реконструкцију 
бродских преводница на хидроелектранама “Ђердап 1” и “Ђердап 2” укупно ће бити 
уложено око 55,5 милиона евра.

У машинској хали наше највеће хидроцентрале пета фаза ревитализације 
у оквиру које се обнавља хидроагрегат А-2 спроводи се планираном динамиком. 
Запослени у компанији “Север” из Суботица раде на монтажи статора главног гебе-
ратора, док је у току санација турбинске опреме. У ремонтној бази се припремају 
делови који ће се обновити у српским фабрикама, док је радно коло спремно за от-
прему у Руску федерацију где ће бити ревитализовано у компанији “Силовије маши-
ни”. Комплексан посао подмлађивања другог агрегата биће завршен у трећем квар-
талу наредне, а комплетна ревитализација до краја 2020. године - рекао је приликом 
обиласка радова Милорад Грчић вршилац дужности директора ЕПС-а.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК - У Мосни код Доњег Милановца убрзано се ради на из-
градњи објекта Центра за управљање у ванредним ситуацијама. У оквиру пројек-
та који спроводе општине Мајданпек, преко Месне заједнице Мосна и Шишеш-
ти у Румунији, а кроз програм прекограничне сарадње Србија – Румуније, ова 
средина ће већ почетком наредне године добити изузетно вредан објекат који 
јој недостаје, са циљем да се смање ризици у ванредним ситуацијама и станов-
ништво укључи кроз волонтерски рад, како би се квалитетно спровела превен-
тива. 

Имплементација самог пројекта почела је потписивањем уговора, 26.јуна 
прошле године,а требало би да се првих месеци наредне године приведе крају. 
Кроз пројекат, Дом културе у Мосни ће након реконструкције постати Центар 
за управљање у ванредним ситуацијама.У складу са пројектом, 80 одсто старе 
зграде Дома културе у Мосни срушено је и на њеним темељима убрзано се гра-
ди нови објекат, Центар за управљање у ванредним ситуација који ће поред ва-
трогасног дома са опремом возилом и свим неопходним опремом за рад ватро-
гасаца волонтера, поседовати и нову и потпуно опремљену салу Дома културе, 
цивилну заштиту у оквиру ватрогасног дома, као и просторију за рад савета Мес-
не заједница и Месне канцеларије Мосна.

Укупна вредност пројекта је 844 хиљаде евра, при чему леад партнер, 
општина Шишешти може да рачуна на 319, а општина Мајданпек 525.000 евра 
од којих је само део средстава обезбедила из сопствених извора.

 И.Ћ.
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ПОСТ У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА

У ПОЖАРУ ИЗГУБИЛИ СВЕ
Ватрогасци гасили ватру четири сата

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Пост је здрав и за вернике и за оне који то нису, али само у случају 
да је у исхрану укључен довољно велики број намирница адекватно при-
премљених. Требало би да постоји период прилагођавања, седам до де-
сет дана, током којих треба смањити коришћење оних намирница које се 
не једу током поста (намирнице животињског порекла). Такође треба ко-
риговати и начин припреме намирница, односно избегавати пржење и по-
ховање намирница. Током овог периода у народу познатом као “Бели мрс” 
треба користити намирнице као што су: млади сир, кисело млеко, јогурт, 
пилетина и ћуретина (намирнице са мањим процентом масноће). Пре по-
четка поста требало би се консултовати са изабраним лекаром, као и ура-
дити неопходне лабораторијске анализе крви и мокраће.

Због пораста случајева гоја-
зности последњих година, беле-
жимо поражавајуће податке по 
којима смо водећа нација по сто-
пи умирања од кардиоваскулар-
них болести, старијих од педесет 
година. Имамо 700 000 оболелих 
од шећерне болести, као и 2 500 
000 становника са високим крвним 
притиском. Нашу данашњу исхра-
ну карактеришу неправилни, не-
редовни и недовољно избаланси-
рани оброци. Превише масноће, 
меса, хлеба а мало млечних про-
извода, воћа и поврћа. 

У јеловник у току поста тре-
ба укључити интегралне житарице, разноврсно воће, коштуњаво воће (ба-
дем, орах, лешник..), махунарке као одличан извор протеина у овом перио-

ду, као и неизоставну рибу. Оброке припремати на нерафинисаним уљима 
и бити умерен са скробном групом (кромпир, кукуруз). 

И баш овакав начин исхра-
не смањује ризик од појаве гојаз-
ности, дијабетеса, кардиоваску-
ларних болести и одређених 
врсти рака. Тако да је пост више 
од препоруке.

Риба је неправедно запо-
стављена у нашој исхрани а ви-
шеструко је корисна за органи-
зам. Садржи витамине Б групе, 
вит Д, калцијум, омега 3 масне ки-
селине као и преко 20% протеи-
на. Што је све скупа чини готово 
савршеном намирницом. 

Омега 3 масне киселине 
позитивно утичу на ниво лошег 

холестерола, тако да су одлична превенција за болести срца и крвних су-
дова. Помажу мозгу да боље искористи серотонин, тако да са рибом дола-
зи и боље расположењe.

Пост се не препоручује деци, трудницама, дојиљама, старијим особа-
ма, болесним особама у зависности од врсте здравственог проблема, али 
и особама које обављају тешке физичке послове.

“Корист од поста не ограничавај само на уздржавање од јела, зато 
што је истински пост удаљавање од злих дела.”

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

Саветовалиште за правилну исхрану

БОР - У пожару који је избио у породичној кући Мирослава Крајано-
вића (45) и Валентине Стојкановић (25) у борском селу Злот изгорело је све 
што је ова породица деценијама стварала. 

За десетак минута Валентина и Мирослав су остали без ичега. Нису 
успели да спасу ни нешто дечије одеће, а права је срећа да се реаговало на 
време и да нико није настрадао.

- Седела сам у кухињи са децом. Негде око седам сати увече, успава-
ла сам децу па сам и ја задремала поред њих. Одједном сам чула неки чу-
дан звук. Као пуцкетање и лупање по вратима. Очекивала сам да је супруг 
дошао и да лупа на врата јер су била закључана – прича Валентина.

Она истиче да се умало није онесвестила када је отворила врата од 
спаваће собе и угледала ватру.

- Зид и плафон су пуцали и падало је на све стране, од дима се ништа 
није видело, био је мркли мрак. Размишљала сам брзо шта прво да урадим 
да изведем децу напоље или да зовем помоћ. Нашла сам телефон и позва-
ла комшику. Комшија је брзо стигао, децу смо склонили на сигурно а онда 
се вратили назад. Могли смо само да гледамо како нам се за неколико ми-
нута све што смо имали претвара у прах и пепео. Не смем ни да помислим 
шта би се десило да се нисам пробудила – кроз сузе прича Валентина.

Убрзо је стигао и Мирослав. Како каже ништа нису успели да спасу 
од ствари, чак ни скрому уштеђевину коју су имали у кући.

-Све што смо градили и чували нестало је у трену. Жена ме је звала 
и одмах сам дошао. Азбестне цеви у димњаку су дотрајале и то је најверо-
ватније и проузроковало пожар. Све што смо успели да сачувамо су лична 
карта, возачка дозвола и 1600 динара у џепу. Имали смо уштеђевину од 700 
евра и нешто динара које смо тешком муком сакупљали и чували а ето и 
то је изгорело. Деца су мала и све им је потребно. Само кад би успели да се 
снађемо да покријемо кућу, јер не знам како ћемо надаље – каже Мирослав.

 Ватрогасци су брзо по позиву дошли на лице места. Очевици на-
воде да је гашење пожара трајало око четири сата. Мирослав и Валенти-
на и двоје деце су се тренутно сместили код његовог брата и ту ће остати 
неко време док се не снађу за надаље. Имају ћеркицу од годину и по дана 
и сина од три године. 

-Најтеже нам је што тренутно ни ја ни супруга нисмо запослени. Пре-
живљавамо некако од пољопривреде. Ја сам се бавио пекарством али по-
сла више нема. Град је обећао да ће нам дати помоћ од 140 000 динара па 
видећемо. Не знам шта ћемо и како, ваљда ћемо се снаћи – каже Мирослав.

 Д.К.


