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МОЖЕМО БОЉЕ, БРЖЕ И ВИШЕ
Избором за председника општине Кладово одборници су испунили вољу 5672 

бирача који су својим гласом указали поверење листи “Александар Вучић-Зато што 
волимо Кладово” и Српској напредној странци. Новоизабрани председник те подуна-
вске општине Саша Николић у интервјуу за недељник “Тимочке” истиче да ће 2019. 
година бити обележена инвестиционим улагањима у развој Кладова и залагањем за 
подизање квалитета живота на свим нивоима.

Недавно сте преузели функцију председника општине Кладово. Шта је 
по Вама предуслов за боји живот Кладовљана?

- Пред нама су важни послови који захтевају реализацију пројеката који ће 
бити приоритет у обнови и изградњи инфраструктуре у граду и 22 насељена места 
у општини Кладово. То је један од предуслова за бољи живот свих наших грађана. 
На децембарским изборима грађани су препознали смернице СНС која је уз под-
ршку Владе Репубике Србије и председника Александра Вучића у периоду за нама 
покренула точак развоја наше средине. То ме обавезује да од својих сарадника зах-
тевам такав ниво ангажовања који ће омогућити просперитет локалне заједнице.

На почетку одговорног мандата истакли сте да су туризам, мала 
привреда и пољопривреда замајац развоја општине. Шта се очекује на 
том плану?

- Да ли ћемо тренд одговорног ангажо-
вања успешно спроводити и у којој мери за-
виси од наших способности, али и од жеље 
и воље да од Кладова направимо средину 
кроз коју се не пролази и из које се не од-
лази већ се у њој остаје. Спреман сам да бу-
дем капетан брода којег ћу увести у мирну 
луку у којој се добро ради и у бољим усло-
вима и лепше живи. За то су нам потребне 
идеје, планови и програми за које можемо 
добити подршку државе, потенцијалних ин-
веститора, али и кроз ИПА програме преко-
граничне сарадње. 

Када кажете да су приоритет инве-
стиције, шта то значи за грађане општи-
не Кладово?

- Ова година мора бити обележена 
инвестиционим улагањима јер смо се опреде-
лилили за инвестициони, социјално и развојно 
оријентисан буџет за који сматрам да је реалан с 
обзиром да су приходи избалансирани и уравно-
тежени са расходима. Испунићемо обећање које 
смо дали грађанима да ћемо се залагати за подизање квалитета живота на свим ни-
воима јер напредњаци не умеју другачије. У плану је да 40 милиона динара усмери-
мо за израду пројектно-техничке документације за капиталне инвестиције. Ко нема 
пројектну документацију тај не може бити равноправан играч у тржишној утакми-
ци, а ми желимо да побеђујемо зато што волимо Кладово. Усвојили смо програм-
ски буџет који треба да нам омогући планско и наменско трошење новца пореских 
обвезника у складу са приоритетима. Већ на почетку нове грађевинске сезоне ус-
ледиће почетак радова на реконструкцији градске зелене пијаце. Реч је о пројекту 
у који улажемо 13 милиона динара. Залагаћу се да сви грађани у општини Кладово 
имају једнаке услове за живот, како они у граду тако и они који живе у 22 насеља 
наше општине. Ову констатацију потврђује податак да смо за редовно функциони-
сање месних заједница издвојили 22 милиона динара. За време власти коју је кре-
ирала СНС крајем прошле године кроз јавно приватно партнерство успешно је ре-
ализован пројекат “Реконструкција и имплементација нове лед расвете”.

Реконструкција саобраћајне инфраструктуре темељ је на којем се на-
дограђују сви планови. Да ли ће бити нових асфалтирања путне мреже?

-План је да у овој години урадимо рехабилитације првих десет од укупно 
29,5 километара на делу пута Другог А реда Кладово -Милутиновац који у Доњем 
Кључу повезује осам насеља. Комплетан посао, односно асфалтирање преосталих 
19,5 километара завршиће се у 2020. години како је предвиђено динамиком радо-
ва. У оквиру обнове саобраћајне инфраструктуре на пролеће се очекује да крену 
радови на обнови дела државног пута првог “Б” реда Кладово- Неготин, до Брзе Па-
ланке укупне дужине 23,5 километара, који се финасира из кредита Светске банке 
који је Србија добила за улагања у саобраћајну инфраструктуру. Значајна средства 
планирана су и за нове километре асфалта, али и за наставак радова на уређењу 
водоводне и канализационе мреже у насељима у Дунавском приобаљу, а партне-
ри на тим пословима биће и надаље Електропривреда Србије и хидроелектрана 
“Ђердап”. Моја је жеља да та прича после више од пола века одуговлачења конач-
но буде завршена, јер напредњаци испуњавају своја обећања.

Наследили сте бројне обавезе из претходног периода. Како ћете се из-
борити са вишегодишњим проблемима?

- На функцији председника општине залагаћу се за реализацију програма 
и пројеката који могу допринети одрживом развоју наше средине. Зато ће пољо-
привреда бити један од водећих приоритета с обзиром да смо за подстицаје из-
двојили 19 милиона динара или 3,4 милиона више него у претходној години. У 2018. 
години подстицаје за унапређење пољопривредне производње из буџета општи-

не Кладово добило је 130 власника регистрованих пољопривредних газдинастава. 
Субвенције су одобрене сточарима, ратарима, пчеларима, воћарима и винограда-
рима, али и онима који су конкурисали за новац за копање бунара. Мишљења сам 
да се средства наменски троше и зато битан сегмент у развоју пољопривреде мора 
бити и усавршавање младих људи који су одлучили да обрађују имања у Кључу што 
је гаранција останка на поседима њихових предака. Тај пакет мера биће заокружен 
кадровским јачањем и фомирањем пољопривредне службе у оквиру постојећих 
ресурса са којим располажемо, јер би тим моделом организације пољопривред-
ни стручњаци више времена као саветодавци проводили у контакту са власници-
ма газдинстава ради пружања конкретне помоћи, али и приликом израде пројека-
та за учешће на конкурсима.

Колико Вам је важна сарадња и подршка са кладовским привредни-
цима?

- Битан сегмент у развоју општине Кладово су предузетништво и мала 
привреда и из тог разлога учинићу све да локална самоуправа буде кари-

ка која ће спојити привреднике из Кладова са ресорним министарстви-
ма. Желимо да са привредницима будемо партнери на унапређењу 
бољих услова живота и рада. Они то знају и могу, а ми морамо да им 
будемо ветар у леђа на путу ка стварању бољих услова живота свих 
наших грађана. У том контексту покушаћу да унапредим рад Привред-

ног савета општине Кладово и да са привредницима организујем за 
њих најактуелније тематске састанке. То може допринети нижој 

стопи незапослености која је према подацима Филијале на-
ционалне службе за запошљавање Бор у општини Кладо-
во у 2018. години смањена за осам процената и најнижа је 
у Борском округу.

Стално се говори о турзму као грани која може 
поспешити развој општине Кладова. Да ли су очеки-

вања у тој области реална?
- Према првим прелиминарним резултатима 

прошле године број ноћења у хотелима, у домаћој ра-
диности и у спортском центру “Караташ” достигао је 
бројку од 80.000 и остварено је повећање за 10 од-
сто у односу на 2017. годину. Упркос свему морамо 

се изборити за још јачу промоцију туристичких по-
тенцијала нашег краја јер смо ту област таргетирали 

као замајац развоја. Зато је више новца издвојено и за 
програме у области спорта, образовања и културе.То по-
тврђује да следимо политику Владе Републике Србије и 
председника Александра Вучића која има за циљ равно-

мерни развој сваког дела Србије.
Како се могу решити проблеми социјално угрожених слојева станов-

ништва?
- Чињеница је да боље живимо данас него јуче и слабије него сутра и у так-

вим околностима морамо мислити и на област социјалне заштите оних наших су-
грађана који су као жртве транзиције доспели у тежак положај. Ту нам је веома 
важна подршка Савета месних заједница, али и свих других релевантних факто-
ра којима је у опису рада та област. Допринос побољшању даће и изградња нове 
зграде Центра за социјални рад. Реч је о инвестицији вредној 12 милиона динара, 
а инвеститор је Министарство за рад борачка и социјална питања. У складу са над-
лежностима локалне самоуправе залагућу се и за бољи степен здравствене зашти-
те мештана који живе у насељеним местима. То подразумева активирање рада сек-
торских амбуланти.

Колико Вам је значајна сарадња са сународницима који живе и раде 
далеко од родног краја?

- У наредном периоду посебну пажњу посветићу сарадњи са дијаспором,јер 
наши сународници морају да се увере да су добродошли у завичај. Када уђу у зграду 
Општинске управе, у месну канцеларију или у било које јавно предузеће они одатле 
морају да изађу задовољни. Морају да схвате да су добродошли, да су део нас који 
им пружамо руку сарадње која ће их охрабрити да инвестирају у родни крај. Моја 
је обавеза да успоставим ефикасне контакте са грађанима и њиховим представни-
цима у скупштинским клупама у месним заједницама и другим органима. Запосле-
ни у Општинској управи морају бити сервис свих грађана.

Многи тврде да је спорт трошак за буџет без покрића. Какав је Ваш 
став по том питању?

- У овој години за спортске активности издвојили смо 22 милиона динара или 
10 одсто више него у 2018. Спортски миље у Кладову у наредном периду биће бога-
тији новим садржајима у Спортском центру “Језеро” јер ће завршетком радова тај 
објекат коначно изгледати како је пројектом и предвиђено. Ако смо прошлу годи-
ну завршили реконструкцијом зграде основне школе “Вук Караџић”, уградњом но-
вог линеарног акцелератора у Служби онкологије Здравственог центра “Кладово”, 
изградњом моста преко Велике реке у Великој Каменици, асфалтирањем улица по 
којима су станари више од пола века газили по прашини и блату, реконструкцијом 
система јавне расвете, у будућност крећемо под слоганом да заједно можемо боље, 
више и јаче, то је опробани рецепт СНС који даје жељене резултате.

 М.Р.
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УСВОЈЕНА ОДЛУКА О САГЛАСНОСТИ 
ЗА ОТПИС ДУГА РТБ

Одржана седница Скупштине града Бора

ПОЛИТИКА

САГЛАСНОСТ ЗА ОТПИС 
ДУГА ПО УППР-У

УСВОЈЕН ПРВИ 
РЕБАЛАНС БУЏЕТА У Мајданпеку данас седница Скупштине општине

Одржана прва седница новог сазива 
Општинског већа у Кладову

БОР -Одборници Скупштине града Бора, већином гласова, усвојили су на 
седници у среду предлог одлуке о давању сагласности за отпис дуга по основу 
уступљених прихода РТБ Бор-група РББ д.о.о. Бор и РТБ Бор –група ТИР д.о.о Бор. У 
образложењу ове одлуке се наводи да она представља формализацију правоснаж-
но усвојених и извршених УППР-а РББ и ТИР.

- Ова одлука о давању сагласности на отпис дуга, доноси се на основу зах-
тева за давање сагласности Пореске управе Филијале у Бору, Закључка Владе Ре-
публике Србије од 13. јуна 2016. године којим се даје сагласност за намирење по-
верилаца у складу са правоснажно усвојеним УППР-има РТБ Бор - Група РББ д.о.о. 
Бор и РТБ Бор - Група ТИР д.о.о. Бор којима се отписује 90% дуга по основу уступље-
них прихода и записника о усаглашеном стању од 22.10.2018. године са стањем на 
31.03.2016. године, и то за РТБ Бор- Група РББ д.о.о. Бор - на износ од 824.868.532,40 
динара и РТБ Бор- Група ТИР д.о.о. Бор - на износ од 614.425.452,55 динара – наво-
ди се у образложењу одлуке.

Градоначелник града Бора Александар Миликић нагласио је да је Министар-
ство привреде прошле године упутило захтев градској управи да се по основу УП-
ПР-а, односно одлуке о давању сагласности на УППР од 28. Јуна 2016. године доне-
се одлука на седници Скупштине града којом ће Пореска управа на начин на који је 

КЛАДОВО - На првој седници Општинског већа у Кладову, којом је пред-
седавао Саша Николић, председник те подунавске општине једногласно је усвоје-
на Одлука о измени буџета општине Кладово за 2019. годину. Реч је о прерасподе-
ли средстава у оквиру исте позиције у табели и то планирани капитални издаци 
буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. години у којој се износ за реконструк-
цију платоа код Дома омладине у Кладову смањује са 20 на 15 милиона динара. У 
постојећој табели додаје се нови редни број са описом Изградња платоа за потребе 
међународног путничког пристаништа “Кладово” у износу од пет милиона динара. 

Чланови Општинског већа подржали су предлог Одлуке о именовању Љу-
бише Стојковића, дипломираног економисте за директора кладовског Центра за 
социјални рад. 

-Након спроведеног поступка за предлог Одлуке сагласност је дало и Ми-
нистарство за рад запошљавање и социјалну политику – казао је Саша Николић, 
председник општине Кладово. 

На седници Већа усвојена су и Решења о именовању комисије за спро-
вођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово у 2019. години 
за подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења 
грађана, као и о именовању чланова Комисије за учешће у расподели средстава из 
општинског буџета у 2019. години у финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта. Једногласну подршку већника добио је и план 
јавних набавки за 2019. годину. М.Р.

МАЈДАНПЕК - Након децембарског заседања које је обележило усвајање 
буџета, општински парламент у Мајданпеку састаће се и данас, како би усвојили 
предлог одлуке о давању сагласности за отпис дуга по основу уступљених прихо-
да РТБ Бор – Група Рудник бакра Мајданпек.

- Ово питање ће се пред одборницима наћи на захтев Министарства фи-
нансија, односно, Пореске управе и формалне је природе, како би могле да се све 
предвиђене процедуре приведу крају– објаснио је на прошлонедељној седници 
Општинског већа, припремној за данашњу седницу СО, Мирослав Тодоровић, шеф 
Одељења за финансије, буџет и трезор подсећајући да је одлука усвојена раније, а 
УППР реализован до краја.

Дневним редом је предвиђено да се данас одборници изјасне о изменама и 
допунама Статута Предшколске установе “Марија Мунћан”, о Елаборату о основном, 
а затим и предшколском образовању иваспитању на територији општине Мајданпек 
за период до 2024.године, те мрежи јавних основних школа и предшколских устано-
ва, али и изменама и допунама Пословника СО Мајданпек и кадровским питањима.

 И.Ћ.

то неопходно званично раскњижити отпис дуга, односно обавезе РТБ.
- УППР је усвојен и сада доносимо фомалну одлуку према Министарству 

привреде. Сада не оптисујемо дугове само потврђујемо оно што је урађено путем 
УППР. У допису Министарства финансија се наводи да је Зиђин исплатио све своје 
обавезе по УУПР тако да се у буџету града Бора тренутно налази око 500 милиона 
динара захваљујући свим уплатама које се односе на Зиђин – казао је Александар 
Миликић, градоначелник Бора.

Представници опозиције који су након усвајања ове одлуке напустили сед-
ницу нису за исту гласали наводећи да поменути износ од 1,4 милијарде динара из-
носи више од половине годишњег буџета града и да је са тим новцем могло бити 
решено много ствари.

-Боране нико није питао за мишљење, што је највећи проблем. Не знамо ка-
кав је уговор о продаји РТБ Бор и шта Бор тиме добија. Шта је са земљиштем, објек-
тима, становима у откупу. Не знамо шта је продато и очекивали смо објашњења о 
томе шта више није у својини града Бора – казао је Драган Марковић, одборник.

Одборник Бранислав Михајловић је предложио одлагање ове одлуке како 
би се са новим менаџментом борског гиганта разговарало на ту тему.

-Предлажем да одложимо доношење ове одлуке док се не обаве разгово-
ри са представницима Зиђина. Свакако да Зиђин жели да изрази добре односе са 
становништвом и локалном заједницом. Шта ако Зиђин изрази спремност да се на-
годи око износа средстава који се односе на овај отпуст дуга, на било који начин– 
казао је Михајловић.

Драган Жикић, председник Скупштине града Бора је истакао да се доно-
шењем ове одлуке само потврђује судска пресуда и да се требају поштовати др-
жавне институције.

-Није вођена јавна расправа јер за то није ни било потребе. Да ли ми као 
грађани Бора треба да знамо шта пише у уговору, мишљења сам да не требамо. 
Када ми лично продајемо неку ствар не показујемо је ни члановима родбине, а ка-
моли комшијама – казао је Жикић.

Опозиција је жустро реаговала на ово излагање Жикића и нагласила да је 
прекршио пословник јер се одборницима обратио са места председника скупшти-
не а не са говорнице.

-По ком члану се ви обраћате са места и сугеришете на то како ће да се гла-
са. Где то стоји у Статуту и Пословнику. Није исто продати њиву као приватно лице 
и друштвено добро. РТБ Бор је стартешки важан за Србију и ова одлука се тиче свих 
Борана – казао је Марковић.

Одборници су, између осталог усвојили и предлог статута града Бора као и 
предлоге одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије заврш-
ног рачуна буџета града Бора за прошлу годину, као и о такси превозу путника и 
лимо сервису на територији града Бора. Д.К. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ
Одржан састанак представника локалне самоуправе и Српско-руског хуманитарног центра

БОР - Представници локалне самоуправе и 
Српско-руског хуманитарног центра договорили су на 
прошлонедељном састанку у сали градске Скупштине у 
Бору смернице у оквиру даље сарадње у погледу ефи-
каснијег деловања у случају ванредних ситуација.

- Град Бор одговорно води рачуна када је у питању 
безбедност, и када је реч о ванредним ситуацијама и је-
дан смо од градова у Србији који је то подигао на најви-
ши ниво. То се могло видети претходних дана када смо 
имали тешке времеске услове и када су све институције 
одговорно обављале свој посао. Овај састанак ће нам 
помоћи у смеру још већег напретка и верујем да ћемо у 
наредном периоду сарадњом кроз заједничке програ-
ме и вежбе ојачати капацитете. Биће нам од велике ко-
ристи знањеи и искуство које има Српско -руски хума-
нитарни центар за ванредне ситуације. Прошле године 
смо у сарадњи са МУП-ом Србије спровели обуку за по-
веренике и чланова Штаба за ванредне ситуације што 
нам помаже да делујемо и реагујемо брже и боље – ка-
зао је Александар Миликић, градоначелник града Бора. 

Српско-руски хуманитарни центар са седиштем у 
Нишу активан је у систему ванредних ситуација.

-Ттрудимо се да искористимо сва руска исуства у ванредним 
ситуацијама и да их пренесемо у Србију. Сарадња са сектором за ван-
редне ситуације је на свакодневном нивоу. У последње две године, 
наш центар активно ради у погледу обука, формирања базе за обу-
ке да би искористили знање руских инструктора баш за област ван-
редних ситуација. Центар је формиран 2012. године у Србији, док 
сарадња са Русијом потиче много раније. Центар је формиран јер је 
било неопходно да се упросте процедуре и да се брже реагује у ван-
редним ситуацијама. Наши капацитети за обуку су све већи и надам 

се успешној сарадњи са градом Бором – казао је Бојан Гламочлија, 
кодиректор Српско- руског хуманитарног центра.

Јачеслав Власенко, саветник директора Српско - руског хума-
нитарног центра нагласио је да је центар у потпуности спреман да 
пружи помоћ и развија сарадњу са Бором.

- Отворени смо за сарадњу и пружићемо помоћ у сваком по-
гледу. Верујем да се овај састанак надовезује и на нови Закон који 
се примењује у Сектору за ванредне ситуације о раду са добровољ-
ним структурама и повећањем реаговања у ванредним ситуација-
ма – казао је Власенко.

 Д.К.
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ПАКЕТИЋИ ЗА 
МАЛИШАНЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО 
АКРЕДИТАЦИЈУ

Неготински свештеници и донатори даривали децу

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије 
доделила сертификат

СОКОБАЊА - Агенција за акредитацију здравствених установа Србије до-
делила је Дому здравља у Сокобањи сертификат, којим се тој установи одобрава 
акредитација на период од седам година. Свечано уручење сертификата одржано 
је у суботу у скупштинској сали општине Сокобања. Сертификат је, доктору Слави-
ши Антонијевићу директору сокобањског Дома здравља, уручио Владо Давковски 
председник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у присуству 
Исидора Крстића, председника општине Сокобања, Владимира Миловановића,за-
меника председника, посланице Драгане Костић и радника ове сокобањске здрав-
ствене установе. 

-Ми смо добили акредитацију на, максималних, седам година , колико Аген-
ција даје. То не значи да смо наредних седам година мирни, сваке године ми ћемо 
имати посете оцењивача, пратиће се наш рад и испуњење постигнутих стандарда- 
каже Славиша Антонијевић, директор Дома здравља Сокобања. 

Акредитација значи да је оцењена установа способна да из постојећег ка-
дра и опреме извуче максимум на најбољи могући начин и испуни услове квалите-
та услуге пацијената и безбедности које је прописало Министарство здравља Ре-
публике Србије. 

Владо Давковски, председник Агенције за акредитацију здравствених уста-
нова Србије каже да је ниво безбедности по пацијенте и запослене у сокобањском 
Дому здравља, као и ниво квалитета услуга, на врло високом нивоу, да је приметно 
залагање и уложени труд и додаје да, у наредном периоду, очекује даље напредо-
вање у погледу безбедности и квалитета услуга. М.Б.

 НЕГОТИН- Јереј Марко Пајчин, старешина Цркве Свете Тројице, протојереј 
Милан Радовић, јереј Марјан Керчуљ и Славиша Милосављевић посетили су Дом 
за децу и омладину “Станко Пауновић” и деци у име архијерејског намесништва не-
готинског и добротвора уручили светосавске пакетиће. У име Дома, на овој дона-
цији, захвалила се васпитачица Невенка Крстић. Пакетиће су добили и малишани 
који због разних симптома ових дана бораве на дечијем одељењу неготинске бол-
нице уз жељу да што пре оздраве. Иначе, свештеници Тимочке епархије, архије-
рејског намесништва неготинског, на Савиндан су уручили пакетиће и деци у нашим 
православним храмовима, али и учесницима централне Светосавске академије.

-Црквена општина Неготин сваке године децу и наставнике дарује светосав-
ским поклонима. Ове године смо добили новчану помоћ која је то и омогућила, и 
то од Општине Неготин, фирме “Еликсир Прахово”, Пекаре и Винарије“Матаљ”, “Те-
кијанке”, “Алта боје и лакови”, Трговинске радње “Радост”, Хотела “Београд”, Драга-
на Рајчића и Угоститељског објекту “Хајдук Вељков рај” - истакао је јереј Марко Пај-
чин, старешина неготинског храма Свете Тројице. С.М.Ј.
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ЗИМА ПОКАЗУЈЕ ЗУБЕ
ДОГАЂАЈИ

ДОБРА САРАДЊА БОРА 
И ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ

РАСПИСАН КОНКУРС 
ЗА СТИПЕНДИЈЕ

За 36 неготинских средњошколаца и студената

Због обилних падавина у приправности службе у Бору и Мајданпеку

МАЈДАНПЕК, БОР - Обилне зимске падавине и 
ниске температуре, у читавој Србији, па и на територији 
општине Мајданпек условиле су одређене проблеме, 
иако су надлежни покушали да се у актуелним услови-
ма организују на најбољи начин. На подручју Доњег Ми-
лановца и околних насеља током викенда било је преки-
да у снабдевању електричном енергијом, а у Мајданпеку 
са грејањем. Због квара на мотору са вентилатором за 
свеж ваздух у понедељак, грејања није било у читавом 
граду, па су часови у школама били скраћени на 30 мину-
та. Иако деликатан, квар је саниран и у уторак је грејање 
током преподнева стабилизовано, а онда дошло до по-
жара на инсталацијама у топлани због којег је уследио 
нови прекид у функционисању даљинског грејања.

Претходно, у четвртак, 24.јануара у Мајданпеку је 
заседао Општински штаб за ванредне ситуације и размо-
трио актуелне информације.

Рашчишћавање путева почело је, како се чуло, са 
најављеним падавинама и трајало целе ноћи, посебно 
према Влаолу, због проблема са снежним наносима на 
критичним тачкама. Пут према Кршу и Мирочу је, такође, одржаван про-
ходним. Затражено је чишћење пута од Мајданпека преко Омана до Доњег 

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао је Ва-
трогасно-спасилачку јединицу Бор где је са представницима те јединице 
разговарао о спремности за рад у зимским условима, њиховим потребама 
и могућностима локалне самоуправе да помогне.

– Њихово ангажовање у 2018. и почетком ове године је била на ве-
ома виском нивоу и показалало се много пута да су спремна једница што 
нама итекако значи јер у свим ванредним ситуацијама од пожара, попла-
ва и осталих интервенција показали су највећи степен и ниво одговорно-
сти и активности. Мислим да смо се са припадницима МУП-а Србије који 
воде Полицијску управу у Бору и овдашњу Ватрогасно спасилачку једини-
цу разумели које су обавезе града Бора и саме јединице, покушавамо мак-
симално да обезбедимо финансијска средства колико је то могуће у опре-
мању ове јединице. Очекујемо обилне падавине а први у ангажовању и на 
удару су управо људи из ватрогасно спасилачке јединице који су показа-
ли много пута да могу и да су у стању да помогну и реше сваки проблем – 
казао је Миликић.

Миодраг Марковић, начелник Одељења за ванредне ситуације у 
Бору исказао је захвалност посетом градоначелника и нагласио добру са-
радњу ватрогасне јединице са локалном самоуправом.

– У протеклом периоду смо имали пуно посла и обављали најсло-
женије задатке у смислу повећања безбедности , заштите живота грађана 
и њихове имовине. Захваљујем се градској управи и градоначелнику који 
је препознао наше потребе па су крајем прошле године купили за рад ове 
јединице ватрогасно спаилачко корито које се примењује за спашавање са 
висина и дубина. Управо, након две недеље од тог датума смо имали интер-
венцију када је деветогодишњи дечак упао у рупу површинског копа кога 
смо уз помоћ такве опреме безбедно извукли и допремили до екипе прве 
помоћи која је наставила са збрињавањем – истакао је Марковић.

 Д.К.

НЕГОТИН - Комисија за стипендирање студената и ученика 
средњих школа општине Неготин расписала је конкурс за доделу 36 
стипендија за школску 2018/2019. годину, од којих 12 за студенте и 22 
за ученике средњих школа. Конкурсом, који је отворен до 20. фебруа-
ра студентске стипендије, укупно осам, резервисане су за дефицитар-
на занимања за будуће наставнике математике, немачког језика, хемије, 
историје, физике, затим за дипломираног информатичара, педагога и со-
цијалног радника. Четири стипендије намењене су наставницима музи-
ке, смер: соло певање, хармоника, труба, гитара, клавир, дириговање и 
етномузикологија. Стипендије су планиране и за два посебно талентова-
них студената са просечном оценом изнад девет, који имају најмање 120 
ЕСПБ поена. Програм стипендирања обухвата и ученике средњих шко-
ла општине Неготин за које су планиране 22 стипендије. Конкурсом су 
прецизирани критеријуми на основу којих ће се бодовати студенти, по-
себно надарени студенти и ученици средњих школа. Све стипендије ће 
бити исплаћене у 10 месечних рата, а износ се утврђује у зависности од 
расположивих средстава у општинском буџету и броја користника сти-
пендије. Иначе, у школској 2017/2018. локална самоуправа стипендира-
ла је 13 средњошколаца и четворо студената.

 С.М.Ј.

Милановца, јер је “испао” далековод за резервно снабдевање Доњег Мила-
новца и.околних насеља, као и квалитетно оспособљавање прилазних пу-
тева према објектима ватрогасне јединице, медицинским службама и стра-
тешким објектима “Електродистрибуције”.

Из ЈКП “Доњи Милановац” информисали су да успевају да одговоре 
својим обавезама, а из ЈКП “Мајданпек” истакли да грејање функционише, 
мазута има, а проблем представља само приступ топлани за цистерне које 
довозе енергенте. У ЈКП “Водовод” би све било под контролом да није згра-
де Б 3 која се од августа суочава са проблемом због дотрајалих цеви чије 
решавање је општина са своје стране спремна да помогне. Црвени крст 
Мајданпек у пуној приправности и као и хитна медицинска служба Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић”сасвим спремна да одговори евентуалним 
обавезама и потребама грађана. Из Рудника бакра Мајданпек и овај пут 
није изостала помоћ у решавању проблема, на чему је први човек општи-
не, Драган Поповић, захвалио. Из Центра за социјални рад су баш у време 
оваквих временских прилика, једно старије лице са удаљене кулме у бли-
зини Црнајке сместили у Дом старих у Кучеву. Општинске службе функци-
онишу уобичајено, чуло се овом приликом.

И у Бору су све градске службе биле у приправности због најављених 
падавина и висине снежног покривача до чак 60 cm. Редовно су се чистиле 
улице првог и другог приоритета као и путеви према селима.

Из градске „Топлане“ су саопштили да је тада због проблема у шуте-
вима и повећане влажности угља условљене великом количином падавина, 
дошло до прекида у раду на котлу ВК2, што је условило смањен интензитет 
у испоруци топлотне енергије према граду, као и да ће рачуни за грејање 
за јануар бити умањени свим корисницима грејања.

 И.Ћ.-Д.К.

Градоначелник града Бора обишао 
Ватрогасно-спасилачку јединицу
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Одржана седница Локалног савета за запошљавање

ОГЛАСИ / ВЕСТ

 

 

 
На основу члана 17. став 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи 

за  решавање  стамбених  потреба  избеглица  кроз  куповину  сеоске  куће  са  окућницом  и  набавку 
пакета  грађевинског  материјала  за  поправку  или  адаптацију  предметне  сеоске  куће,  поступку  и 
начину рада Комисије за избор корисника, број 561‐31/2016‐II/01 од 15.12.2016. године, а у вези са 
Уговором  о  гранту  ‐  Регионални  стамбени  програм  –  Стамбени  програм  у  Републици  Србији, 
Потпројекат 4  сеоске куће , закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије,  Јединице  за  управљање  пројектима  у  јавном  сектору  д.о.о.  (  претходни  назив  :  „  ЈУП  – 
Истраживање  и  развој“  д.о.о)    и  општине  Неготин,  Комисија  за  избор  корисника  помоћи  за 
решавање  стамбених  потреба  избеглица  кроз  куповину  највише 1.  сеоске  куће  и  набавку  пакета 
грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће 

О Б А В Е Ш Т А В А 
Избеглице које су конкурисале на jавни позив објављен 09.07.2018. године, за доделу помоћи 

за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину највише 1. сеоске куће са окућницом и 
доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта 4‐ сеоске куће  да ће 
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са 
окућницом и доделом пакета  грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне 
сеоске  куће  са  листом  корисника  рангираних  према  реду  првенства  на  основу  испуњености 
услова  и  броја  освојених  бодова  бити  објављена,  дана  01.02.2019.  године,  на  огласној  табли 
општине  Неготин  и  месних  заједница  општине  Неготин  и  на  интернет  презентацији  Општине 
Неготин www.negotin.rs  и  Комесаријата  за  избеглице  и  миграције www.kirs.gov.rs  и  доставити 
лицу на које се односи. 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                                                    Верица Црногорац 

БОР - Ове године за област запошљавања издвојено је 20 милиона динара, 
10 мање него прошле године. У плану је ребалансом буџета издвајање још средстава 
за овогодишње јавне радове, речено је на седници Савета за запошљавање у Бору.

- Држава ове године неће суфинансирати јавне радове, јер Бор спада у 
прву групу по развијености, тако да је договор да се на првом ребалансу увећају 
предвиђена средства за ту област. Друге мере које се односе на самозапошљавање, 
стручну праксу и субвенције за ново запошљавање су остале на истом нивоу као 
прошле гоидне. Очекујемо да ће око 156 људи проћи кроз ове мере и када још до-
дамо новца биће више од 200 особа које ће наћи посао. За јавне радове је сада из-
двојено 10 милиона, за самозапошљавање пет милиона, а исто толико и за програм 
стручне праксе. Уколико буде потребе биће увећана и средства за самозапошља-
вање – казао је Добрица Ђурић, члан Градског већа.

Мере самозапошљавање и стручна пракса биће суфинансиране и из др-
жавног буџета.

- Прошле гоидне смо са 30 милиона динара обухватили 318 незапослених не-
ком од мера за подстицај запошљавања, локалним акционим планом. Када ту ура-
чунамо И мере које је спровела НСЗ, посао је пронашло више од 450 особа . Локал-
ним планом нисмо предвидели дужину трајања јавних радова али у случају да трају 
четири месеца за предвиђених 10 милиона динара могло би да се ангажује 66 лица. 
За особе са инвалидитетом поснтоји могућност за јавне радове да се суфинасирају 
средства. Што се тиче мере која се суфинансира заједно са НСЗ за самозапошља-
вање је издвојено пет милиона а од Републике Србије се добија још четири мили-
она и то је за 45 особа, и износ је увећан на 200 000 динара. И за стручну праксу се 
планира ангажовање око 45 особа – казала је Соња Станковић, директорица бор-
ске филијале НСЗ. Д.К.
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УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА ВАЗДУхА 
НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Ваздух је смеша разних гасова у којој се налазе мање или веће 
количине чврстих честица прашине, микроорганизама и водене 
паре. Човек свакодневно удише 20 m3 ваздуха, не може да живи без 
ваздуха дуже од 5 минута и потребно му је 7 пута више ваздуха него 
воде, а 10 пута више него хране. У нормалним условима (релативно 
чист) ваздух садржи: 70,09% азота (N), 20,7% кисеоника (02), 0.03% 
угљен-диоксида (CO2), 0,94% друге гасове (хелијум, аргон, криптон, 
ксенон и водена пара).

Загађени ваздух је онај ваздух који је контаминиран материја-
ма штетним по здравље, или штетним на други начин.

Аерозагађење је најстарији облик загађивања животне сре-
дине и представља заједнички индикатор за процену стања живот-
не средине за богате и сиромашне.

Извори аерозагађења могу бити:
Природни извори који потичу из природе: ерупције вулкана, 

шумски пожари, олује, земљотреси, минералне термалне воде, цве-
тање вегетације, микроорганизми и др.

Вештачки извори или антропогени извору, које ствара човек: 
индустријски, саобраћајни и индивидуална ложишта.

Загађујуће материје могу бити типичне и специфичне:
Типичне загађујуће материје су:сумпор диоксид (сагоревањем 

угља, нафте, сулфидних руда, бактерија), чађ (сагоревањем угља и 
нафте), таложне материје-аероседименти (чврсте честице које се на-
лазе у ваздуху урбаних средина.

Специфичне загађујуће материје могу бити: азотни оксиди, 
угљеникови оксиди, озон, тешки метали (олово, кадмијум, арсен), 
флуориди, полихлорованибифенили, водоник сулфид, формалде-
хид, сумпор водоник итд

 Узроци појаве специфичних загађујућих материја су: застаре-
ли технолошки процеси, дотрајала опрема, недостатак филтера, не-
достатак финансија, неповољна локација индустријских објеката, све 
више саобраћајних средстава, хаварије, грешке у раду итд.

Ефекат аерозагађења на људско здравље:
- Систем органа за дисање (акутна иритација и инфламација, 

хронична инфламација, канцерогенеза, изазивање имуног 
одговора-нарочито осетљива деца и старији)

- Кардиоваскуларни систем (хипертензија и аритмија, крвни 
судови-дувански дим, дејство на крвне елементе, концен-
трација фибриногена у крви)

- Имуни систем (специјалне ћелије имуног система се боре 
против токсичних материјаа ефекти су хиперсензити-
вације-алергије и аутоимуне болести или имуносупре-
сија-смањен имуни одговор)

- Нервни систем (здравствени проблеми се крећу од психо-
лошких до токсичких оштећења нервног система и мозга, 
посебно у току развоја плода-манган, олово, жива)

- Скелетнисистем (осификација и остеопороза-олово, кад-
мијум, дувански дим)

-  Репродуктивни систем (стерилност мушкараца и жена-ксе-
ноестрогени, органохлорни пестициди, полихлорованиби-

фенили, тешки метали), а може имати и
- Тератогениефекти (могу довести до смрти плода, рађања 

деце са дефектима који нису производ наслеђа) и
- Мутагени ефекти.

 Резултати испитивања аерозагађења у Зајечару у 2018. 
години:

На основу испитиваних параметара за оцењивање квалитета 
ваздуха, на мерном месту “Електротимок” у Зајечару, може се закљу-
чити да је концентрација чађи повремено у току зимског периода 
била изнад максимално дозвољене вредности (укупно 26 дана) про-
писане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха (“Сл.гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13). 

Повећање концентрације чађи заблежено је у зимским месе-
цима, а разлог томе је велики број индивидуалних ложишта у Заје-
чару. Концентрација сумпор-диоксида и азот-диоксида нису пре-
лазиле прописане граничне и толерантне вредности ни у једном 
испитиваном узорку.

Мере заштите од аерозагађења: могу бити опште и посеб-
не мере заштите, и то: 

- Поштовање Закона о заштити ваздуха од загађивања и 
Правилника о максимално дозвољеним концентрацијама 
(МДК) штетних материја у ваздуху.

- Правилно зонирање насеља (измештање индустријских 
зона, растерећење централних делова насеља од са-
обраћаја, правилно планирање зеленила у насељу, зоне 
санитарне заштите итд.)

- Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха и редовна кон-
трола њиховог финкционисања (унутрашња и спољна кон-
трола),

- Повезивање домаћинстава на даљински систем грејања 
свакако би довело до смањења концентрације чађи у ваз-
духу

- Редовно праћење (мониторинг) стања животне средине 
(аерозагађења) и правовремено извештавање.

-  Успостављање рада квалитетних стручних служби на свим 
нивоима и редовна контрола рада.

Задаци здравствених служби су:
- Редовно обавезно пријављивање болести,
- Испитивање деловања утицаја животне средине (аероза-

гађења) на здравље људи,
- Епидемиолошка истраживања, и
- Здравствено васпитни рад на свим нивоима (нарочито у 

средствима масовне комуникације).
Борба за чистији ваздух непрекидно траје у свим краје-

вима света.
 ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар 
 Центар за хигијену и хуману екологију


