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МИЛИКИЋ: СУБВЕНЦИЈЕ УБУДУЋЕ 
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

БУЏЕТ „ТЕЖАК” 1,1 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Новогодишња конференција за новинаре

У Мајданпеку крајем децембра прошле године општински парламент заседао

БОР - На традиционалној новогодишњој конференцији за новинаре у Бору, 
градоначелник Александар Миликић представио је резултате рада локалне само-
управе у прошлој и планове за ову годину. Он је оценио 2018. годину као једну од 
успешнијих и најавио још већу борбу за боље услове живота за све Боране.

- Успели смо да реорганизујемо део јавног сектора и да планирамо развој 
града у одређеним областима, а ту мислим на екологију и инфраструктуру, као и да 
направимо дугорочније планове за године које долазе. У 2018. години смо Бору вра-
тили статус града, што је велика ствар када је реч о трансферима и учешћу у великим 
државним и међудржавним пројектима. Аплицирали смо за средства за реализацију 
три ИПА пројекта, са Бугарима и Румунима и сигуран сам да ћемо то успешно одра-
дити. Прошла година је обележена и низом инфраструктурних пројеката. У граду је 
замењена комплетно конвенцијална лед расветом, завршена је и wифи зона у граду 
а после пола деценије смо и формирали Дом омладине за – нагласио је Миликић.

Он је истакао да је прошле године стављен у функцију и Дом за стара лица 
у коме тренутно борави 60 особа.

-У Дому за стара лица који је готово у потпуности попуњен, посао је прона-

шао 21 суграђанин. Нови вртић после 40 година је нешто чиме се поносимо и 
што ћемо у 2019 ставити у функцију. Обезбедили смо и бесплатне уџенике за 
ученике од првог до четвртог разреда, а пуно смо радили и у области социјал-
не политике где смо за особе са инвалидитетом урадили приступне рампе и 
поставили звучно гласовну сигнализацију на семафорима у граду. Оспособи-
ли смо и рибњак у Злоту који је после 18 година поново стављен у функцију – 
додаје Миликић.

Први човек Бора је нагласио да је пуно рађено на водоснабдевању гра-
да и села и нагласио да ће се са тим радовима наставити и ове године. 

-До половине ове године ће бити завршен пројекат око водоснабдевања 
у граду, на замени 20 км магистралног водовода. Отворили смо чишћење во-
дотокова другог реда што није рађено 20 и више година и завршили водовод 
у Луци, Злоту - Чока Рељи а наставићемо са решавањем проблема снабдевања 
града топлотном енергијом-каже Миликић.

Градоначелник Бора је подсетио и да је решено питање Центроистока, 
као и напуштеног објекта Мулен Руж.

-За Центроисток они објекти који су суштински важни за град остаће 
у власништву града а друге ћемо уступити или јавном сектору или привреди. 
Рађен је Дом културе у Горњану, уређена дечија обданишта, школе, постављен 
видео надзор. Имали смо преко 3500 пријема наших суграђана и покушали 
да решимо најургентније проблеме и то нам даје снаге да наставимо да ради-
мо овим темпом и помогнемо грађанима где је то неопходно – каже градона-

челник.
Миликић је нагласио да ће ове године бити настављени сви започети радо-

ви како у граду тако и у околним селима.
- Направићемо план уређења атарских путева по селима, увећали смо из-

нос средстава у буџету за 5,5 милиона динара како би појачали те активности и 
средићемо јавну расвету у свим месним заједницама у селима и граду где није по-
стојала. Нећемо одступити од социјалне политике, образовања, капиталних инве-
стиција, културе. Уређење школа настављамо а ове године радиће се и обнова згра-
де болнице. Издвојили смо додатна средства за рад шест лекара и 10 медицинских 
сестара у Дому здравља. Јавни сектор ће морати да почне да функционише неза-
висно, мање ћемо издвајати новца из буџета за субвенције а оне ће морати да се 
усмере на капиталне инвестиције и нећемо дозволити као претходних година да 
комплетне субвенције буду у сврху плаћања електричне енергије или за набавку 
угља – тврди Миликић. 

 Д.К.

МАЈДАНПЕК - На седници општинског парламента у Мајданпеку која 
је одржана децембра прошле године, а већ четвртом у овом мандату, одбор-
ници су донели одлуку о усвајању предлога буџета за 2019.годину, најваж-
нијег програмског документа од значаја за даљи развој и функционисање, 
чему је претходила одлука о трећем прошлогодишњем ребалансу буџета, а 
потом уследио и низ других из делокруга рада Скупштине општине.

Седница је почела дугом расправом о дневном реду у оквиру које 
су се од опозиционих одборника чули предлози да се грејни дан продужи 
до 23 сата, али и да се са дневног реда повуку предлози одлука о буџету. 
Скупштинска већина то није прихватила (због чега су одборници опозиције 
напустили заседање), али је одлучила да прихвати предлоге ових докуме-
ната који су након претходно одржане јавне расправе добили “зелено свет-
ло” општинске владе. 

Буџет општине Мајданпек за 2019.годину предвиђа укупан приход од 
1,1 милијарде динара у којем би сваки трећи динар, односно 390 милиона 
динара требало да стигне као накнада за заштиту и унапређење минерал-
них сировина. У расходима садржи опредељење да се више пара издвоји за 
пољопривреду, здравство и Канцеларију за младе која би требало да покре-
не младе и мотивише за веће ангажовање и остајање у сопственој средини.

Први човек општине Мајданпек, Драган Поповић говорио је о пла-
новима и истакао да ће се поред осталог у Рудној глави радити на проши-
рењу амбуланте и реконструкцији канализационе мреже, да је из репу-
бличке буџетске резерве уплаћено 30 милиона динара за реконструкцију 
спортске хале, крова, замена паркета и пратећих просторија. Нагласио је да 
се због преузимања РТБ Бора од стране кинеске компаније Зи ђин, бољи дани оче-
кују и у Мајданпеку и Руднику бакра: - У наредном периоду можемо да очекујемо 
боље пуњење буџета, нова радна места. Овде ће радити наши људи, овде већ раде 
наши људи, порез на зараде највише стиже од рудника. Зашто смо у другој групи по 
развијености, због рудника и великог просека зарада које се исплаћују у руднику.”

На овој седници донета је одлука о утврђивању износа локалне комуналне 

таксе као изворног прихода општине, дата сагласност на измене Статута општине, 
програме рада и пословања јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач 
локална самоуправа, а нису изостала ни нова кадровска решења. Скупштина је по-
тврдила одборнички мандат Дејану Петровићу са листе СНС-а, дала сагласност за 
именовање др Драгана Фудуловића, специјалисте офтамологије на место директора 
“др Верољуб Цакић”, а нове чланове добили су и неки школски и надзорни одбори.

И.Ћ.
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ДРУШТВО

НОВИ САЗИВ 
21. ЈАНУАРА

ЛАДЕ НИВЕ 
ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ

Заказана конститутивна седница СО Кладово

Општина Књажевац поклонила два возила

  Nevsun Resources Ltd. (“Невсун”) и Zijin Mining 
Group Co. Ltd. (“Зиђин”) објавили су да је понуда Зиђина за 
куповину свих емитованих акција и акција у оптицају ком-
паније Невсун по цени од Ц$6,00 (шестканадскихдолара) 
по акцији била успешна.

Невсун је водећа компанија средњег обима која 
се бави прерадом тешких метала, а у Србији послује по-
средством компаније Ракита експлорејшн д.о.о. (Rakita 
Exploration d.o.o.), и тренутно спроводи пројекат Чукару 
Пеки у Бору, налазиште бакра светске класе у Србији, које 
је од изузетне вредности и потенцијала за Србију. Компа-
нија Невсун управља и рудником Биша у Еритреји, који се 
бави производњом бакра и цинка.

Акционари Невсуна су до крајњег рока одређеног 
за 17:00 (по Источном стандардном времену) на дан 28. де-
цембар 2018. године продали укупно 276.820.575 (двеста 
седамдесет шест милиона осамсто двадесет хиљада и пет-
сто седамдесет пет) акција Невсуна, што представља око 
89,37% од укупног броја акција компаније Невсун. Сви оста-
ли услови Понуде неопходни за реализацију ове трансак-
ције у складу са обавештењем о варијацији које је објавље-
но 05. децембра, 2018. су испуњени. Зиђин је, путем своје 
подружнице, преузео све Депоноване акције, и платио 
укупно $1,660,923,450 (једну милијарду шесто шездесет милиона деветсто дваде-
сет три хиљаде и четиристо педесет канадских долара) за Депоноване акције у року 

КЊАЖЕВАЦ -Није било дочека Нове године на градском тргу у Књажевцу. 
Уместо скупих концерата овдашња локална самоуправа, одлучила је да новац опре-
дели за нешто што ће бити на корист већини житеља, а свакако за оно што је сви-
ма највредније – здравље. Две Ладе Ниве последњег дана 2018. године стигле су у 
Здравствени центар, да лекари, најбрже што могу, дођу до болесних људи, како је 
то рекао председник општине Милан Ђокић. 

-И ове године смо одлучили да уместо скупих новогодишњих концерата, ку-
пимо две Ладе Ниве и уручимо их Здравственом центру. Књажевачка општина је 
разуђена, много наших житеља живи у удаљеним селима, а ради се, углавном о ста-
рим људима. Наш Здравствени центар не располаже адекватним возилима и нај-
мање што смо могли да урадимо је да купимо две Ладе Ниве и сигуран сам да ће, 
уз помоћ ових возила, здравствена заштита најудаљенијих становника бити дале-
ко боља. Ми имамо задатак да нашим грађанима пружимо услове за бољи живот, а 
здравље је на првом месту. Здравствени центар нема довољан број радника, нити 
ми можемо да пружимо адекватну логистичку подршку да баш у сваком селу по-
стоји амбуланта, да до сваког села дође екипа здравствених радника. Спремамо 
акцију, која ће, чини ми се, бити добар начин за решавање овог проблема... Али, о 
томе ћемо на пролеће 2019. године - нагласио је Ђокић. 

Осим једне старе Ниве, ни Дом здравља, ни Општа болница до сада нису 
имали теренска возила, којима се, посебно у зимским месецима може да стигне до 
пацијената у најудаљенијим местима.

- Ми нисмо имали ни једно теренско возило, осим једне Ладе која је стара и 
коју користимо за превоз евентуално повређених са Старе планине. Од ових вози-
ла, једно иде Дому здравља, друго Општој болници. Сарадња са општином Књаже-
вац се наставља на моје задовољство и надам се на задовољство пацијената. Вели-
ко хвала општини Књажевац –казао је Ивица Ракић, директор Здравственог центра. 

Из буџета општине Књажевац за куповину ова два возила издвојено је два 
и по милиона динара.  Љ.П.

КЛАДОВО - Председник привременог органа општине Кладово Милисав 
Ратопекић за 21. јануар заказао је конститутивну седницу новог сазива локалног 
парламента. Осим избора верификационе комисије и Извештаја изборне комисије 
о резултатима гласања за одборнике СО Кладово, на дневном реду је и потврђи-
вање мандата одборника након чега ће бити изабран председник Скупштине, ње-
гов заменик и постављен секретар Скупштине.

Очекује се да нови сазив локалног парламента изабере председника општи-
не Кладово, његовог заменика и пет чланова Општинског већа. 

На локалним изборима у општини Кладово 16. децембра 2018. године листа 
СНС “Александар Вучић-зато што волимо Кладово” забележила је убедљиву победу 
јер је освојила 18 од укупно 28 мандата. Листи СПС-ЈС припало је девет, а ПУПС-у је-
дан мандат. Седница је од 11 сати у конгресној сали управне зграде хидроелектра-
не “Ђердап”. М.Р.

од три радна дана. 
Чен Ђингхе (Chen Jinghe), председник компаније Зиђин, је изјавио: “Веома 

смо задовољни што смо купили Невсун и наставићемо да одржавамо чврсто опре-
дељење компаније у примени безбедних, ефикасних и одрживих пракси у рудар-
ству. Такође ћемо радити са нашим партнерима у Еритреји како бисмо додатно 
продужили радни век рудника Биша и истражили нова лежишта. У оквиру пројек-
та Чукару Пеки у Србији намеравамо брзо да развијемо Горњу зону и уведемо је у 
производњу што је пре могуће”. 

Питер Кукијелски (Peter Kukielski) ЦЕО и директор Невсуна, додао је: “У име 
Одбора директора Невсуна, желео бих да се захвалим нашим акционарима, пар-
тнерима и нашем руководећем тиму за остваривање овог изузетног исхода за ак-
ционаре Невсуна”.

Поред овог, у складу са важећим канадским законима о хартијама од вред-
ности, Зиђин је тада продужио период који је на располагању акционарима Невсу-
на да понуде своје преостале акције у оквиру Понуде за 10 дана, до крајњег рока 
који је истекао у 17:00 (по Источном стандардном времену) на дан 7. јануара 2019. 
године (“Крајњи рок”). 

Фото: Д. Новаковић
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ТЕКИЈАНКА ДАРОВАЛА 
ПРВОРОЂЕНЕ БЕБЕ У 2019.

Обезбеђено више од 30 поклон пакета

БОРСКИ ОКРУГ - Компанија “Текијанка” традиционално је и ове годи-
не даровала прворођене бебе у породилиштима у региону где је подеље-
но више од 30 поклон пакета. У Кладову прва беба рођена у 2019. је дечак 
Андрија Матејић и добио је ваучер у износу од 30.000 динара, а његова и 
мајка девојчице Анастасије Мариновић добиле су поклоне са најнеопход-
нијом беби опремом. Текијанкин беби-пакет добио је и дечак Лука којег је 
мајка Ивана Аврамовић на свет донела 29. децембра прошле године. 

Компанија Текијанка обрадовала је и прве бебе рођене у Књажевцу 
у 2019. години са најнеопходинијим стварима за најмлађе, попут пелена, 
пешкира, козметике. Три девојчице и један дечак добили су поклон паке-
те Текијанка беби клуба, а родитељи прворођене девојчице и 30.000 дина-
ра у готовом новцу. 

Од свог доласка у Књажевац, Текијанка највише пажње поклања 

најмлађима, којима је и намењен Беби клуб ове компаније, казала је мар-
кетинг менаџер Бобана Беатовић.

-Текијанка, као породична компанија, поштује породичне вредности 
и не заборавља новорођенчад. За прву рођену бебу, девојчицу, Текијанка је 
приремила 30.000 динара у готовом новцу, који ће, надамо се, помоћи ро-
дитељима у првим данима са бебом. Имамо ту још једног дечака и две де-
војчице, који су даривани поклон пакетима Текијанке. После овакве једне 
слике, надамо се да ће бити више беба, јер ово враћа веру у живот, а Текијан-
ка ће бити ту да породицу увек стави на прво место- казала је Беатовић. 

Да подсетимо, у новембру 2017. када је отворила свој први маркет у 
Књажевцу, Текијанка је до новогодишњих и божићних празника даривала 
44 дечака и девојчица, рођених у том периоду.

И у Бору су представници компаније Текијанка обишли породилиште 
Опште болнице где су уручили поклоне за прворођене бебе. За првих пет 
беба рођених у Новој години обезбеђени су поклон пакети са производи-
ма најнеопхонијим за негу малишана.

-Ова година је у Бору почела баш лепо. У првих четири дана рођене 
су пет бебе и за њих смо обезбедили поклон пакете за прве дане живота. 
Првој породиљи смо уручили и новчану честитку у висини од 30.000 дина-
ра- казала је Андрија Стојковић, маркетинг менаџер компаније Текијанка.

И у Неготину, Зајечару и Мајданпеку су у породилишта стигли Те-
кијанкини поклони за прве три прве бебе рођене у тим местима ове године.

Осим поклона прворођеним бебама у 2019. години, пред нового-
дишње празнике, у шест Тимочких градова у којима имају продајне објек-
те, “Текијанка” је деци подарила представу “У потрази за Деда мразом” и 
дружење са популарним деком који је делио новогодишње пакетиће деци 
из породица слабијег материјалног стања И малишанима са посебним по-
требама. Руководећи се изреком “Свуда пођи кући дођи”, Текијанкина Но-
вогодишња чаролија путовање је завршила у Текији, рибарском насељу на 
обали Ђердапског језера у којем је Деда Мраз поделио 85 новогодишњих 
пакетића деци узраста до 15 година.

 Екипа “Тимочких”
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ПОКЛОНИ ЗА 
ПРВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Представници локалних самоуправа обишли породилишта

 БОРСКИ ОКРУГ - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао 
је породилиште Опште болнице у Бору где је мајкама прворођених беба у Новој го-
дини уручио букете цвећа. У новогодишњој ноћи прворођена беба је девојчица Ле-
она Њагојевић, рођена два сата након поноћи а у пола шест ујутру 01. јануара рође-
на је још једна девојчица Нелсихан Рамадан.

- Ова година је кренула на прави начин. За децу рођену у првом дану Нове 
године, град Бор издваја 49.900 динара. Поред тога, из буџета се издваја и 25 000 
динара за прворођено дете, 40.000 динара за друго дете и 70.000 динара за треће и 
четврто дете, а незапослене породиље добијају и по 15.000 динара месечно до де-
тетове навршене прве године живота. Новац је свакако неопходан а најбитније је 
да се деца рађају јер као град нећемо имати суштину постојања ако нам нису пуни 
паркићи и школе – казао је Миликић.

Леонина мајка Дајана Манчев Њагојевић (22) изјавила је да јој је рођење Ле-
оне најлепши поклон за Нову годину.

- Ово је моје друго дете, имам сина и пресрећна сам што сам сад добила де-
војчицу. Тешка је три килограма и 50 грама, порођај је протекао лако и без пробле-
ма– казала је Дајана.

Др Горан Голубовић, начелник Одељења гинекологије борске болнице на-
гласио је да је прошле године било 60 порођаја мање него годину дана раније.

-У 2018. смо имали 369 порођаја и рођено је 373 беба, јер је било неколико 
близаначких трудноћа. Ова година је добро почела и надам се да ће на свет доћи 
још пуно беба. Када је реч о раду одељења и ресорно министарство и локална са-
моуправа су се потрудили да имамо добру опрему за рад а и кадровски стојимо до-
бро – рекао је др Голубовић.

Градоначелник Бора је обишао и Дечије одељење борске болнице и мали-
шанима који бораве у болници поделио новогодишње пакетиће.

У кладовском породилишту чланови Привременог органа општине Кладо-
во Милисав Ратопекић и Саша Николић обишли су прворођене бебе у 2019. годи-
ни ,честитали мајкама и уручили су им златнике и друге поклоне којима локална 
самоуправа традиционално награђује прворођене малишане.

-На почетку Нове године најлепше вести су нам стигле из породилишта јер 
смо у размаку од три сата у једној ноћи постали богатији за двоје деце -к азао је 
Саша Николић, док је Милисав Ратопекић подсетио да локална самоуправа мајка-
ма рођених беба исплаћује једнократну новчану помоћ у износу од 40.000 динара, 
док је та сума за треће дете 100.000 динара.

 Прва беба је дечак, зове се Андрија тежак је четири килограма и дугачак 54 
центиметра, а мајка Маријана Матејић донела га је на свет у пола два ујутро трећег 
јануарског дана и то јој је друго дете. Само три часа касније Бранкица Мариновић 
је на свет донела девојчицу Анастасију тешку 2700 грама, дугачку 49 центиметара, 
а беба је њено треће дете. Представници локалне власти даривали су и Луку Ав-
рамовића дечака којег је мајка Ивана на свет донела 29. децембра прошле године. 

У 2018. години Кладово је било богатије за 112 малишана, јер су мајке на свет 
донеле 53 девојчица и 59 дечака. То је за два детета више у односу на 2017. годину 
када је у Кладову рођено 110 беба.

У Мајданпеку се и ове године неколико дана чекало на рођење прве бебе. 
Мала Николина свет је угледала четвртог јануара, а убрзо, рођењем Софије доби-
ла друштво у породилишту. У матичној служби СО Мајданпек кажу да је у прошлој 
години рођено 75 беба, што је знатно мање него претходне године.

Већ читав низ година у општини Мајданпек помажу породицама са децом 
тако што се за рођење сваког детета исплаћује 10 хиљада динара, што се незапос-
леним мајкама до навршене прве године детета исплаћује накнада од шест хиља-
да месечно, а мајкама са четворо и више малолетне деце исплаћује 25 хиљада ди-
нара месечно.

Екипа “Тимочких“
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мушко и желела је да промени име. 
Пре две године је променила име у 
Саша, што је сматрала универзал-
ним именом јер се користи у народу 
и као мушко и као женско име, а онда 
ове године променио је и пол-додаје 
наша саговорница.

Вера напомиње да проце-
дура за промену личног имена није 
компликована, неопходно је подне-
ти захтев органу управе по месту пре-
бивалишта са доказом о уплати таксе.

-Неопходно је да захтев који 
се подноси буде јасан а разлог оправ-
дан. Захтев може поднети особа чије 
се лично име, име или презиме мења 
односно његов законски заступник 
или пуномоћник. Закон не дозвоља-
ва бившим супружницима да траже 
промену презимена за њихове бивше 
супружнике – објашњава Вера.

 Према породичном закону 
право на промену личног имена има 
свако лице које је навршило 15 година и које је способно за расуђивање, док за-
брану да то учини има свака особа против које се води кривични поступак, лице 
које је осуђивано а казна није извршена, односно док трају правне последице осу-
де,као и лице које променом жели да избегне неку своју обавезу и особа која жели 
да промени име у погрдно, име којом се вређа морал или оно које је у супротно-
сти са обичајима и схватањима средине. 

- Лично име се може променити и неколико пута у животу, а колико ће пута 
бити одобрена промена зависи од процене органа који о томе одлучује да ли за про-
мену постоји оправдан разлог. Искрено да сада неко изрази жељу да се зове Алек-
сандар Вучић, не знам да ли би то било дозвољено. Људи који се обраћају захте-
вом за промену личног имена углавном знају да је забрањено да се нарушава углед 
неке друге особе па и не траже ништа необично . Промена презимена се тражи и на-
кон признања, односно оспоравања и утврђивања очинства детета– истиче Вера. 

 Д.К.

ИЗАБРАНИ ДЕЛЕГАТИ 
КОНГРЕСА СПС

Саопштење за јавност

ЉУБИНКА ПОСТАЛА ХЕЛЕНА, А ДАНИЈЕЛА САША
ВЕСТИ

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА 
ОКО ИЗМЕШТАЊА 

АЕРОДРОМА

ОТВОРЕН „ИНФОРМАЦИОНИ 
ЦЕНТАР ЗА МОБИЛНОСТ“ 

У НЕГОТИНУ

Затражена помоћ надлежних министарстава

Саопштење за јавност

Прошле године поднето 53 захтева за промену личног имена

БОР - Прошле године у Бору поднето је 53 захтева за промену личног име-
на. По речима Вере Долан, сарадника за лична стања грађана при Градској упра-
ви Бор грађани за ову одлуку наводе личне разлоге а жене најчешће мењају пре-
зиме након развода брака.

-Љубинка је изразила жељу да се зове Хелена јер јој се постојеће име ника-
да није свиђало. Углавном се тражи промена презимена након развода брака или 
се дешава да се промена тражи јер немају добар однос са фамилијом као што је 
био случај промене Џемајловић у Исмаил због породичних проблема. Абдуловић 
је тражила промену у Бекири. Она се удала пре неколико година али је тада задржа-
ла своје девојачко презиме а онда након неколико година брака одлучила да узме 
презиме супруга – истиче Вера Долан, сарадника за лична стања грађана.

Она наглашава да се дешава, мада ретко, да особа тражи промену личног 
имена у неко страно уз образложење да би им то олакшало да добију визу или по-
сао у иностранству. 

-Они најчешће немају доказ за то и у тим случајевима се не дозвољава так-
ва промена јер није у складу са обичајима и средином. Промену траже и лица која 
желе да оду у иностранство а што је ограничено забраном уласка у неку од земаља 
Европске уније или неке треће земље. Дешава се да припадници других народно-
сти траже промену личног имена у складу са средином у којој живе као што је Му-
стафа тражио промену презимена у Милошевић, због посла, друштва и окружења 
- додаје Долан.

Матичној служби је био поднет и захтев за промену имена због промене 
пола.

- Реч је о женској особи која се звала Данијела али се одувек осећала као 

БОР - Александар Миликић, градоначелник Бора нагласио је да предстоје 
нови преговори око измештања Борског аеродрома на другу локацију с обзиром 
на потребе услед истражних радова који се обављају на налазишту бакра и злата 
Чукару Пеки код Бора.

- Аеродром је грађен од самодоприноса града Бора и став свих нас је да тре-
ба бити измештен на другу локацију. Имали смо неколико разговора са претходном 
компанијом која је управљала пројектом Чукару Пеки, а сада ћемо разговарати на 
исти начин и под истим условима са кинеском компанијом Зиђин која је однедав-
но преузела канадску компанију Невсун – изјавио је Миликић.

Да подсетимо Зиђин, који је већински власник РТБ Бор је крајем прошле 
године успешно обавио надметање за акције компаније Невсун која је развијала 
пројекат Чукару Пеки, једног од најбогатијих лежишта бакра и злата у свету. Акци-
онари Невсуна су до 28. децембра прошле године продали око 89,37 одсто од укуп-
ног броја акција те компаније. 

-Тражили смо стратешки правац и помоћ надлежних министарстава који су 
надлежни за област саобраћаја,и добили подршку Министарства саобраћаја да се 
мора изградити нови аеродром, јер је то стратешки битна тачка за Источну Србију. 
Министарство одбране је такође нагласило важност Борског аеродрома. Са новим 
власником рудника ћемо и разговарати у наредном приоду како и на који начин да 
решимо ово питање – додаје Миликић. 

Борски аеродром регистрован је за летилице које могу да приме до шест 
тона терета и 72 путника. Изузетно је погодан за чартер летове. Са свим пратећим 
објектима простире се на око 60 хектара. Изградња аеродрома је завршена 1986 
године, са пистом пресвученом „сувим асфалтом“ дужине 1.080 метара и 30 метара 
ширине, а изграђена је и управна зграда са хангаром. Да би се подигао на виши ниво 
неопходно је да се писта продужи за још 800 метара. У изградњи аеродрома уче-
ствовала је Војска и РТБ „Бор“. До сада није коришћен за цивилни, већ само за спорт-
ски саобраћај, а убраја се међу најбоље спортске аеродроме у југоисточној Европи.

 Д.К.

НЕГОТИН - Месец дана након отварања у Доњем Милановцу и Кладову, „Ин-
формациони центар за мобилност“ отворен је и у Неготину. Он ће радити у склопу 
Туристичког Инфо центра. Његово отварање заједнички су успоставили Туристич-
ка организација општине Неготин и РАРИС.

Информациони центар за мобилност ће помоћи туристима и мештанима 
Неготина и околине да се крећу оним видовима транспорта који имају минимално 
негативан утицај на животну средину.

Информациони центар за мобилност ће пружати туристима све информа-
ције везане за одрживи транспорт, укључујући: редове вожње у јавном превозу, ин-
формације о превозницима, бициклизму као и све друге релевантне информације 
везане за одрживу мобилности.

Информациони центар за мобилност је успостављен у оквиру пројекта 
Transdanube.Pearls (Бисери ТрансДунава) – Мрежа за одрживи транспорт дуж Ду-
нава, који се реализује у оквиру Дунавског Програма а финансира од стране Ев-
ропске Уније. Пројекат води Аустријска агенција за заштиту животне средине а у 
њему учествује 15 организација из 9 земаља. Партнери у пројекту из Србије су РА-
РИС (Регионална агенција за развој источне Србије) и ДЦЦ (Дунавски центар за ком-
петенцију). Придружени Стратешку партнери из Србије на пројекту су: Министар-
ство животне средине, Развојна Агенција Србије и општина Кладово.
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БОРСКИ ОКРУГ - Завршена је реализација пројекта „Carpathians 
Connects“, који је имплементиран у оквиру Интеррег-ИПА Програма пре-
кограничне сарадње Румунија-Србија. Пројекат су реализовали Регионална 
агенција за развој источне Србије - РАРИС и Румунска асоцијација за ино-
вације и трансфер технологија – филијала Мехединци на територији Бор-
ског округа у Србији (општине Кладово, Мајданпек, Неготин и Бор) и окру-
зима Карас Северин и Мехединци у Румунији

Циљ пројекта је подршка развоју локалном туристичком посло-
вању и одрживо коришћење природног и културног наслеђа обезбеђујући 
оквир, смернице и едукације за нови туристички производ у прекогранич-
ном планинском туризму.

Кроз пројектне активности формирана је мрежа заинтересованих 

Саопштење за јавност

ЗАВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 
“CARPATHIANS CONNECTS”

страна за развој планинског туризма, израђен је документ о тренутном 
стању планинског туризма у окрузима Царас-Северин и Мехединти у Ру-
мунији и Борском округу у Србији, израђена је Студија развоја одрживог 
планинског туризма у Карпатском прекограничном подручју Румуније и 
Србије, одржане су јавне дебате на тему планинског туризма и тренинзи за 
заинтересоване који се баве или намеравају да се баве планинским туриз-
мом. На основу израђених докумената и анализа на састанцима и дебата-
ма, дефинисани су приоритетни кораци актера у планинском туризму који 
се огледају у идентификацији, припреми и реализацији заједничких пре-
кограничних пројектата из области планинског туризма. За успешну при-
прему будућих пројеката из планинског туризма урађен је

“Приручник за идентификовање прекограничних пројеката одр-
живог планинског туризма”, oвај Приручник даје смернице за кретање од 
почетне идеје за неки пројекат, преко конкурисања за ЕУ фондове и ре-
ализације, до затварања пројекта и повраћаја утрошених финансијских 
средстава. Ово је једини Приручник овога типа који је припремљен на 
српском језику.
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

РАКИТА ДАРИВАЛА МАЛИШАНЕ 
ИЗ ТРИ БОРСКА СЕЛА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава током ме-
сеца јануара сваке године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце 
и начинима превенције. Прва Европска недеља обележена је 2007. године после 
интервенције Интересне групе за рак грлића материце када је Савет Европе донео 

препоруке о започињању Кам-
пање и обележевању Европске 
недеље превенције рака гр-
лића материце.

Препознајући значај ове 
кампање, Србија већ два нае сти 
пут активно учествује у њеном 
обележавању. Овом недељом 
преносимо поруку о значају 
доступних мера превенције у 
нашој земљи, у циљу спреча-
вања оболевања и умирања 
од рака грлића материце.

Основна порука свим 
женама је да је рак грлића ма-
терице малигна болест која се 
може спречити. „СТОП РАКУ 
ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган 
који ће обележити потребу да 
још једном апелујемо на наше 

сестре, мајке, ћерке, пријатељице да у Европској недељи превенције рака грлића 
материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје 
дан када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности 
превенције.

Како се заштитити?
•	 Не ступајте рано у сексуалне односе
•	 Не мењајте често сексуалне партнере
•	 Увек користите кондом при односима са новим или непознатим партнером
•	 Престаните да пушите
•	 Оралне контрацептиве користити само по савету гинеколога

Рак грлића материце, дуже од деценије, представља озбиљан јавно здрав-
ствени проблем у Србији. У нашој земљи 2014. године регистроване су 1122 новоо-
болеле жене од рака грлића материце, док 415 жена изгуби живот од ове врсте рака, 
за коју са сигурношћу знамо да припада групи најпревентабилнијих. Нарочито за-
брињава чињеница да се Србија и даље налази у групи европских земаља са најви-
шим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Када је реч о оболе-
вању од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после 
Румуније, Литваније и Бугарске. Нажалост, наша земља се по умирању од ове врсте 
рака код жена, налази на трећем месту у Европи, одмах после Румуније и Молдавије.

Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог 
папиломавируса. Ова интервенција је исплатива, поготову у земљама где су ресур-
си ограничени, учесталост ХПВ инфекције висока, а обухват превентивним прегле-
дима низак. Имунизација не искључује потребу заобављањем превентивних пре-
гледа будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ. Важно је знати да 
се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани 
скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце, от-
кривајући малигну дегенерацију у преинвазивној фази.

Енглеска реч screening (скрининг) подразуме вапревентивне медицинске 
прегледе којима се испитује популација наизглед здравих људи како би се прона-
шле оне особе које показују ране знаке неке болести или предиспозицију за наста-

нак неког обољења. Скрининг за рак грлића материце Папаниколау тестом је ефи-
касна заштита од ове болести само ако се обавља редовно. Све особе женског пола 
треба да иду на скрининг прегледе редовно, једном годишње.

Европска асоцијација за рак грлића материце (ECCA) је дала препоруке за 
обележавање Недеље превенције. Једна од активности током Европске недеље 
превенције рака грлића материце је и подела брошева „Бисер мудрости”. Брошеви, 
као симбол преношења знања, током недеље се деле не само женама већ и свима 
који подржавају борбу против рака грлића материце. До данас, преко 1,5 милион 
Бисера мудрости је дистрибуирано широм Европе и они су постали препознатљив 
симбол ове кампање. У периоду који је пред нама потребно је интензивирати ак-
тивности на промоцији значаја очувања репродуктивног здравља и могућности ко-
ришћења доступних мера превенције рака грлића материце.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

БОР - Две стотине педесет малишана до десет година старости из Брестовца, 
Метовнице и Слатине добило је новогодишње пакетиће као дар компанија Ракита, 
а у истој акцији, Фондација Новак Ђоковић је за све њих у Музичкој школи органи-
зовала позоришну представу “Новогодишњи случај чаробнице Лили” у извођењу 
Позоришта Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” из Зајечара.

Претпразничне радости малишанима дочарало је бесплатно фотографи-
сање са Деда Мразом, као и пакетићи са слаткишима и вредним поклонима.

„Заиста је ово диван поклон. У њему је много слаткиша и неке стварчице 
које ћу моћи да користим у школи’’, није крила задовољство једна девојчица, док је 
њен друг био задовољан пошто је у свом пакетићу пронашао вредан поклон. „Јако 
ме је све ово обрадовало, а највише синтисајзер“, рекао је малишан држећи паке-
тић његове висине.

Војкан Павловић, заменик председника Савета Месне заједнице Слатина, 
захвалио се у име три месне заједнице. ,,Велико је задовољство видети весела и 

насмејана лица свих малишана. Ова акција је најбоља припрема за новогодишње 
празнике’’, казао је Павловић.

Менаџер за сарадњу са медијима компаније Ракита Дарко Стојадиновић, 
подсетио је да је Ракита посвећена сарадњи са локалном заједницом те да велику 
пажњу посвећује управо деци.

„Довољно је да видимо сву ову децу, њихове осмехе и радост и да закључи-
мо да је акција успела. Предстојећи новогодишњи и божићни празници посебно 
су радостан период за сву децу и драго нам је да на овај начин можемо да им упо-
тпунимо ту срећу“, рекао је Стојадиновић.

Он се захвалио свима који су несебично помогли да се акција спроведе 
успешно - саветима три месне заједнице и основним школама у тим селима, као и 
Центру за културу града Бора.

Ракита је обезбедила и бесплатан аутобуски превоз за децу из свих села до 
Бора и назад.  Фото: Д. Новаковић


