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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Саопштење за јавност

ПОДРШКА ЖЕНСКОМ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

НЕОПХОДНО УДРУЖИВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Амбасадорка Аустралије посетила Бор

Помоћник министра пољопривреде посетио Књажевац

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ 
као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз уна-
пређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који реализује 
Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство др-
жавне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална конференција градова и 
општина (СКГО) доделили су награде и признања намењене градовима, општина-
ма и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју и при-
мени принципа добре управе на својој територији.

Предрасуда је да се у Србији закони не примењују адекватно, а то доказују 
победници Националног такмичења за најбољу праксу у примени принципа до-
бре управе, рекао је током скупа министар државне управе и локалне самоупра-
ве Србије Бранко Ружић и додао да су “награде припале визионарима” који раде у 
локалним самоуправама.

“Држава је донела Закон о е-управи који је применила управа Новог Паза-
ра и увела е-писарницу преко које градјани подносе представке”, рекао је Ружић. 
Он је истакао да је Рума ефикасно спровела Закон о локалној самоуправи, градови-
ма и општинама који прописује да се грађани консултују око тога где и шта градити 
новцем из буџета. Тим законом је, како је рекао, омогућено и да се локалне самоу-
праве удружују што су спровеле у пракси општине Власотинце и Бојник и градњом 
азила решиле проблем напуштених паса.

“Да су сви грађани подједнако важни показала је београдска општина Вра-

БОР - Град Бор подржава цивилни сектор и предузетништво, што је од ве-
ликог значаја за локалну заједницу речено је у Градској управи приликом пријема 
који је организован за Рут Стјуарт, амбасадорку Аустралије у Србији. На пријему 
се говорило о реализацији пројекта POWER, који реализује Удружење наставника 
инжењерског менаџмента (УНИМ), али и о могућој сарадњи аустралијских и бор-
ских фирми.

- Аустралијска амбасада помаже невладине организације кроз подршку 
жена у отварању малих и средњих предузећа. Лепо је чути да град Бор подржава 
овакве врсте пројеката, јер се жене, нажалост, понекад осећају да нису у стању да 
самостално започну бизнис. Ми им кроз ове пројекте дајемо снагу да буду свесне 
да то могу успешно да раде и показујемо им на који начин. Разлог моје посете Бору 
је и обилазак аустралијске компаније АЛС која овде има своју лабораторију. То је 
једна од компанија којој желимо да пружимо подршку, као и Техничком факулте-
ту у Бору, где смо дискутовали о начинима наше будуће сарадње, а где сам доста 
тога сам чула и о новим смеровима које нуди ова високообразовна установа - рек-
ла је амбасадорка Стјуарт.

Градоначелник Бора Александар Миликић истакао је овом приликом да је 
јако важна сарадња локалне самоуправе са цивилним сектором и да град кроз ак-
тивне мере запошљавања значајна средства из градског буџета издваја за само-
запошљавање.

- Наши суграђани добијају 200.000 динара бесповратних средстава уколи-
ко се одлуче за покретање сопственог посла. Град Бор ће у наредном периоду све 
локале који су у његовом власништву, а који нису дати на коришћење након више 
лицитација, понудити пре свега младим предузетницима и женама будућим преду-
зетницама, без новчане надокнаде на период од годину дана, а након тог периода 
уз процентуалну цену која ће у наредном периоду бити дефинисана одлуком град-
ске Скупштине - најавио је Миликић.

По речима Исидоре Милошевић, координаторке пројекта POWER циљ овог 
пројекта је оснаживање жена да започну да се баве сопственим бизнисом. У окви-
ру пројекта започет је и први круг обука и радионица које подразумевају креирање 
идеја и бизнис планова, а све у циљу оспособљавања за аплицирање и добијање 
субвенција за самозапошљавање за који се пријавило 30 полазница.

 М.М.

 КЊАЖЕВАЦ - Помоћник министра пољопривреде Александар Богићевић 
срео се у Књажевцу са челним људима општина Књажевац и Сокобања, представ-
ницима удружења, задруга и Пољопривредне стручне и саветодавне службе. 

Разговарало се о улагањима државе у развој аграра, те о аграним програ-
мима локалних самоуправа. Примера ради, захваљујући субвенцијама, у општини 
Књажевац засађено је три хиљаде хектара под воћем.

-Радује ме сарадња између пољопривредних стручних служби и локалне 
самоуправе и оно што је битно, то су локални програми општински. Програми су 
прављени у складу са потребама на терену, што је најбитније - казао је Богићевић. 

Помоћник министра је најавио да ће уредба о субвениционисању дизел го-
рива бити донета на наредној седници Владе Србије.

-Пољопривредна стручна и саветодавна служба основана је у Књажевцу још 
2016. године, али је ово прва посета неког званичника Министарства- рекао је Дра-
ган Колчић, директор Пољосервиса. 

Посету књажевачкој општини, делегација Министарства пољопривреде ис-
користила је и за обилазак газдинства Мирољуба Милошевића у Дебелици, однос-
но фарме са 130 оваца расе витемберг.

Помоћник министра пољопривреде позвао је пољопривредне произвођа-
че на удруживање, јер ће на тај начин, како је рекао, лакше доћи, како до тржишта, 
тако и до репроматеријала. Љ.П.

чар која реализује стратегију унапређења приступачности за особе са инвалиди-
тетом”, рекао је министар Ружић и истакао да је “задатак Министарства које води и 
Владе да створи управу по мери свих нас”.

Амбасадор Швајцарске у Београду Филип Ге рекао је да та земља пружа Ср-
бији подршку у успостављању добре управе на локалном нивоу и да се сада по-
казују резултати.”Добра управа је предуслов за друштвено-економски развој, за-
снован на демократији и поштовању људских права”, рекао је Ге.

Генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић оценио је да је уложено доста тру-
да и рада да се уз финансијску помоћ Швајцарске остваре добри резултати.

Шефица Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС у Србији 
Микела Телатин рекла је да јој је драго што су заједнички напори уродили плодом 
и побољшали живот грађана, посебно маргинализованих група. 

Овогодишњи добитници су:
- У области „Ефикасности и делотворности“, прву награду освојио је град 

Нови Пазар, док су посебна признања у тој области припала општини 
Инђија и граду Ужицу.

- У области „Транспарентности и учешћа јавности у раду локалне самоу-
праве“, прву награду освојила је општина Рума, док су посебна признања 
у тој области припала граду Пироту и општинама Велико Градиште и 
Нова Варош.

- У области „Одговорности и владавине права“, прву награду освојила је 
општина Власотинце.

- У области „Равноправности и одсуства дискриминације“, прву награду 
освојила је градска општина Врачар, док су посебна признања у тој об-
ласти припала граду Панчеву и општинама Бечеј и Рашка.
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ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА БОРА

Од града траже посао, стан, новчану помоћ, решавање комуналних питања

ЕКОНОМИЈА

РЕШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ПРОБЛЕМА

УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ 
СЕДНИЦЕ

Oдржан састанак министра финансија и руководства 
града Зајечара

Набављени лап топови и софтвер за седнице 
Скупштине града Бора

БОР - Александар Миликић градоначелник града Бора сваког чет-
вртка прима грађане који желе да разговарају са њим о проблемима или 
изнесу неку сугестију како би заједнички решили све оно што их мучи и ути-
цали на боље функционисање Града. Он истиче да су на пријемима грађа-
на присутни и чланови Већа, директори јавних предузећа, Центра за со-
цијални рад, као и да се око 70 одсто захтева и проблема грађана успешно 
решава.

-Кроз разговоре са грађанима пуно питања се односи на социјални 
статус појединца, преко нерешених стамбених питања, запошљења, кому-
налних уређења. Понекад се суграђани жале на нешто што није у ингерен-
цији локалне самоуправе и онда их упућујемо на релевантне институције 
које им могу помоћи у решавању тих проблема. Када је о запошљавању, ту 
имамо негативне повратне одговоре од грађана јер када им понудимо про-
граме које спроводимо у сарадњи са НСЗ а односи се на самозапошљавање 
које нуди могућност да узму 200 хиљада динара и отпочну бизнис, струч-
ну праксу, људи одбијају уз одговор да хоће посао у некој већој компанији 
или у јавном предузећу. Добро је да из тих разговора сазнамо нешто ново, 
видимо шта треба боље да урадимо и на који начин треба да променимо 
неке ствари , где су то неки проблеми које можда нисмо увидели у прет-
ходном периоду а које треба да решавамо. Ту смо да их све саслушамо и 
помогнемо – казао је Миликић.

Он истиче да када је реч о захтевима за једнократне новчане по-
моћи грађани траже помоћ за плаћање комуналних услуга, лекове и за 
друге потребе.

-Грађани се обраћају и јер немају решено стамбено питање, око на-

ЗАЈЕЧАР - У Министарству финансија Републике Србије одржан је 
састанак Министра финансија Синише Малог са градоначелником Зајечара 
Бошком Ничићем и његовим сарадницима. Тема која преовладава састан-
ком је подршка Владе Републике Србије граду Зајечару у решавању финан-
сијских проблема насталих у периоду од 2013-2017.године.

Министар је овом приликом рекао да град Зајечар има пуну подрш-
ку Владе Републике Србије како би се решили нагомилани проблеми и како 
би се у наредном периоду обезбедио бољи живот грађана.Министар је до-
дао и да је град Зајечар и његов убрзани развој важан Републици Србији и 
да ће држава овом граду омогућити све, како би ишао напред.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић је истакао да је локална само-
управа учинила доста тога да се град извуче из тешке финансијске ситуа-
ције у којој је био и да је Зајечар спреман за нове дане у којима ће се реши-
ти нагомилане обавезе и кренути у реализацију капиталних инвестиција.

Министар и градоначелник су се договорили и да се састанци чел-
ника града и министарства одржавају бар једном месечно, с тим што се у 
марту очекује долазак министра финансија Синише Малог и његових са-
радника у Зајечар. Такође, град Зајечар је од представника министарства 
затражио да се у два највећа зајечарска јавна предузећа изврши ванред-
на финансијска контрола, јер постоје озбиљни наговештаји да њихово по-
словање може утицати на лоше финансијско стање у граду.

Извор: www.zajecar.info
https://www.zajecar.info/2388-odrzan-sastanak-ministra-finansija-i-

rukovodstva-grada-zajecara

БОР -Одборници Скупштине града Бора убудуће ће скупштински ма-
теријал пратити преко лаптопова, гласаће електронски и тако се и јавља-
ти за дискусију.

- Увели смо електронску седницу пре свега из економских разло-
га јер се остварује велика уштеда с обзиром на досадашњи начин рада. 
Скраћује се време за припрему и доставу материјала, потрошено гориво и 
време запослених да се расподели материјал. Ми за одређене скупштинске 
материјале припремамо и по неколико стотина страница папира, и овакав 
начин рада седнице је економски исплативији а веома пуно утиче и на об-
ласт екологије, што нам је посебно важно-казао је Александар Миликић, 
градоначелник града Бора. 

Он је нагласио да ће овакав модел праћења седнице СГ свакако олак-
шати рад одборника али и Градске управе.

-Софтвером који је инсталиран предвиђа се праћење дневног реда, 
електронско гласање као и пријава за дискусију. Опрема остаје у градској 
управи. Биће формирана и база података материјала са седнице, записник 
–додаје Миликић.

Из градског буџета за набавку лап топова је издвојено 1,45 милиона 
динара а за софтвер 756 хиљада динара. Д.К.

родне кухиње, у неколико случајева је било личних социјалних питања ве-
заних за старатељства над дететом, за комунално уређење где неко није 
задовољан што пут испред његове гараже није асфалтиран, или је са ком-
шијом у сукобу око неке парцеле па не може да прође пут, или је реч о кана-
лизацији која се излива код комшије, насипање ризлом по селима, уређења 
водовода по селима… Упућујемо онда наше раднике да изађу на терен и 
реше проблем –рекао је Миликић.

Први човек Бора је нагласио да ће ускоро бити формирана радна 
група која ће сагледати целокупну ситуацију и предложити ко може бити 
ослобођен плаћања одређених комуналних услуга.

- Покренуо сам иницијативу да што пре нађемо начин и модел како 
по закону да одређене социјалне категорије ослободимо плаћања одређе-
них комуналних делатности. Ми као град имамо законску могућност и тре-
ба сагледати на који начин и под којим условима као и кога ослободити од 
плаћања. Формираћемо радну групу којој ће то бити задатак. Нажалост, ми 
као град не можемо донети социјалну карту. Тренутно је у изради закон о 
регистру грађана, где ће се све републичке базе података сместити на јед-
но место на основу кога ће моћи да се изради социјална карта. Знамо да у 
Бору има 600 корисника социјалне помоћи. Веома озбиљно ћемо размо-
трити све могућности како би донели праву одлуку како за људе у граду 
тако и у селима –казао је Миликић. Д.К.

Фото: Преузето са Facebook - а
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НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Специјална болница „Сокобања“

СОКОБАЊА - У складу са планом расподеле неутрошених средстава која се 
налазе на подрачунима здравствених установа од 15.10.2018. године, комисија за 
процену приоритета за набавку опреме, инвестиција и инвестиционог одржавања 
у државној својини, Министарства здравља Републике Србије, Специјалној болни-
ци „Сокобања“ одобрила је да неутрошена средства, у износу од 41.000 000 дина-
ра, из ранијих година може да користи за набавку медицинске опреме и инвести-
ционог одржавања. У складу са таквом одлуком Специјална бочница „Сокобања“ 
је спровела поступак јавне набавке и набавила више апрата који ће подићи ниво 
здравствених услуга болнице. Како сазнајемо од др Драгана Станојевића,помоћ-
ника директора специјалне болнице „Сокобања“ неки од набављених апарата су 
веома ретки и поседује их мали број здравствених установа на територији Србије. 
Један од таквих апарата је Мобилни РТГ апарат са Це луком. У питању је модерни 
рендген апарат који се користи за бронхоскопију основне дијагностичке процеду-
ре чијим коришћењем се добијају валиднији резултати него коришћењем биопсије 
без коришћења овог апарата. 

-Апарат је софистициран, веома редак, ми смо успели да га набавимо и олак-
шаће нам посао што се тиче бронхоскопије коју ми веома успешно радимо. Такође 
смо набавили ултразвучни апарат са три сонде за ултразвучно посматрање срца, 
абдомена и меких ткива и портабилни апарат за дијагностику поремећаја дисања у 
току спавања. Он дијагностикује респираторне поремећаје у току спавања нарочи-

то код гојазних особа које хрчу док спавају и имају паузе у дисању у току спавања. 
Пацијенти који имају овај проблем , који се назива слипапнеа, као последицу могу 
имати преблеме са срцем, гојазношћу ,шећером у крви. Овим апаратом, који је та-
кође веома редак, се овај проблем лако дијагностикује- каже Станојевић.

Набављен је и светлосни мироскоп, микробиолошка сигурносна комора, ау-
томатски хематолошки анализатор, суви стерилизатор, беспламени стерилизатор 
ЕЗА, по три апарата за спирометрију и спровођење неинвазивних тестова плућа, де-
фибрилатора и уређаја за континуирано дозирањеинфузионих раствора,апарат за 
ерго тест, два апарата за континуирано праћење ЕКГ-записа- холтер ЕКГ, шест апара-
та за електро, магнетно, ласеро и ултразвучну терапију, фибероптички бронхоскоп 
и апарат за неинвазивну механичку вентилацију.

-Завршили смо и инсталацију система болничке сигнализације а у току је по-
ступак јавне набавкеза извођење радова на санацији крова и замена фасадне сто-
ларијена објекту Вила „Бота“. Поред ове опреме и инвестиција наша болница је ,од 

Контроле лета Републике Србије , добила „Модуларни пацијент монитор“ , за потре-
бе коронарне јединице, чија је вредност 468.000 динара - каже др Весна Милано-
вић директор Специјалне болнице „Сокобања“.  М.Б.
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ПРЕДСТАВЉЕНИ ТУРИСТИЧКИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

КОМПАНИЈА ШИРИ ПОНУДУ

Неготин, Кладово, Голубац и Мајданпек на заједничком штанду Сајма туризма

„Текијанка” обележила 29 година рада

ТИМОЧКА КРАЈИНА - Туристичке организације општина Неготин, 
Кладово, Мајданпек и Голубац, али и Туристички простори Голубачка тврђа-
ва, Лепенски вир, Национални парк “Ђердап”, кладовски Хотел “Аqуастар” и 
сеоска етно домаћинства општине Неготин на 41. Међународном сајму ту-
ризма у Београду представиле су се заједничким штандом и понудама за 
обилазак атрактивних дестинација на подручју Доњег Подунавља.

-Дунав је река која нас повезује, а поред тога имамо и јако добру са-
радњу са колегама и туристичким организацијама, тако да из године у го-
дину, с обзиром да је сарадња све интензивнија, решили смо да се заједно 
представимо на Сајму туризма, како би имали већи капацитет што се тиче 
самог представљања, а што би оставило и бољи утисак потенцијалним ту-
ристима који планирају да дођу и посете Доње Подунавље, а самим тим и 
општину Неготин – рекао је Душан Петровић, директор Туристичке орга-
низације општине Неготин.

Владимир Величковић, председник општине Неготин нагласио је да 
акценат на развоју туризма у нарредном период мора да буде већи.

- Инфраструктура је, такође, веома важна за развој туризма, па је на-
мера и локалне самоуправе и Владе Републике Србије да у наредном пери-
оду управо томе посвети посебну пажњу. Први у низу је пројекат уређења 
комплекса пивница, Рајачких и Рогљевских, путна инфраструктура је и даље 
приоритет, на томе се ради. И ове године очекујемо нека нова инфраструк-
турална решења и санације што ће, наравно, пре свега значити нама и свим 
људима који дођу у општину Неготин – каже 

И општина Кладово са својом Туристичком организацијом понудила 
је туристима атрактивне понуде везане за све што чини туристички живот 
овог града на Дунаву, кога путници већ годинама радо походе. 

-Наш највећи свој потенцијал је и даље хидроелектрана “Ђердап је-
дан” који је једини уређени простор, међутим, изводе се радови и на Тврђа-
ви Фетислам и сада кроз ИПА пројекте прекограничне сарадње добијена су 

средства за реконструкцију Мале тврђаве и Летње позорнице и очекујемо 
да ће то бити готов туристички производ у наредне три до четири године. 
Ту су и остаци Трајановог моста, Археолошки музеј, Бледеријски водопад 
и друге природне лепоте и свакако Дунав, река која нас све спаја – исти-
че Давид Ђурђевић, директор Туристичке организације општине Кладово.

 У хали 4 Београдског сајма, штанд Туристичке организације Књажев-
ца био је у знаку авантуристичког туризма и Старе планине.

-Стара планина, као место где се могу, осим скија, возити квадови, 
брдски бицикли, трчати маратон, али и пробати укусна храна и осетити го-
стопримство у сеоским туристичким домаћинствима. Хтели смо да пока-
жемо да, осим за љубитеље зимских спортова, кров Србије има пуно тога 
да понуди и када је у питању авантурситички туризам- каже Бобан Марко-
вић, директор Туристичке организације.

Први човек књажевачке општине Милан Ђокић истакао је да општи-
на обилује природним богатствима подсећајући на термалне воде Бањи-
це, али и богатим културним наслеђем, наглашавајући да ‘’Књажевац има 
душу’’. . 

На сајму туризма представљена је и богата туристичка понуда гра-
да Бора.

-Источна Србија позната је по велелепним пределима, богатом кул-
турном наслеђу и топлом гостопримству мештана, што представља одли-
чан потенцијал за развој нашег града на туристичкој карти Србије. Тури-
зам је област коју морамо неговати и у коју морамо улагати како би свету 
представили све наше туристичке вредности којима се дичимо. Но тури-
зам може донети и нова радна места - што је за град Бор изузетно битно –
казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

 С.М.Ј. – Љ.П.

КЛАДОВО - У храму “Свети Никола “ у Текији рибарском насељу у 
којем је пре 29 година почела да ради продавница са два радника из које је 
трасиран развојни пут “Текијанке” резањем славског колача почело је обе-
лежавање дана породичне компаније , основане 25. фебруара 1990. године.

- Моја радна каријера почела је пре 29 година у малој продавници 
која је у међувремену проширена. Колегиница и ја тада нисмо размишља-
ле да ће тај продајни објекат бити темељ развоја компаније у којој власни-
ци воде сталну бригу о запосленима- говори Слађана Ташић, која у тргови-
ни у Текији ради од оснивања породичне компаније.

Данас је у Текијанкином трговинском ланцу 25 малопродајних обје-
ката са око 500 запослених у шест општина и градова Тимочке крајине И 
прославили су 29. рођендан у својим објектима у Кладову, Неготину, Бору, 
Мајданпеку, Зајечару и Књажевцу.

Власници кажу да тај овај систем осим трговине као основне делат-
ности чини и угоститељство, као надоградња туризаму, али и да планирају 
нове садржаје.

-То се пре свега односи на пољопривреду, повртарство и сточар-
ство, та фаза је у току реализације и уверен сам да ћемо до 30. рођендана 
тај концепт у потпуности заокружити .Верујем да ћемо ову годину обележи-
ти изласком на тржише ван Републике Србије, јер је наредни корак произ-
водња хране коју желимо да пласирамо нашим комшијама у Румунији. Они 
су у Кладову наша редовна клијентела тако да нас то обавезује да им ква-
литетну услугу понудимо и у њиховом окружењу - истакао је Жељко Бол-
ботиновић директор компаније “Текијанка”.

Љубазно особље, квалитет производа, повољне цене и максимал-
но поштовање потрошача пословни су имиџ успешног колектива у коме 
се пословање гради на темељима породичних вредности.То су аргументи 
са којим се компанија “Текијанка” у минулих 29 година изборила за лидера 
у области трговине у источној Србији. 

 М.Р.

Фото: Преузето са Facebook - а
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Пуно објеката враћено граду Бору

У Мајданпеку у уторак представљенe

БОР ДОБИЈА НОВУ И 
МОДЕРНУ СТРЕЉАНУ

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је 
да је завршен процес враћања борског стрелишта граду Бору где је у пла-
ну у наредном периоду изградња нове и најмодерније стрељане у овом 
делу Европе.

- Искористили смо зимску сезону да завршимо послове који се од-
носе на коначно враћање свих објеката који по неком принципу припадају 
граду, које су градили наши суграђани и јавна предузећа. Завршили смо 
поступак враћања борског стрелишта ових дана и одмах након 01. мар-
та ћемо расписати јавни позив за пројектовање једне од најсавременијих 
стрељана у овом делу Европе. Бор обилује добрим спортистима и мислим 
да град заслужује да има такав један објекат – нагласио је за недељник “Ти-
мочке” Миликић.

Он истиче и да је покренут поступак враћања стадиона ФК Бора гра-
ду на управљање.

- То је објекат грађен из самодоприноса наших суграђана, и он је на 
врло чудан начин завршио као власништво удружења грађана а касније као 
власништво Републике Србије. Када га будемо вратили граду, моћи ћемо 
да уђемо у реконструкцију објекта јер знамо да је неопходно урадити са-
нацију крова, свлачионица и свих спортских просторија на том стадиону. 
За обнову овог објекта неопходно је уложити неколико дестина милиона 
динара – додаје Миликић.

Први човек Бора истиче да се ове године обележава и 100 година од 
оснивања овог великог спортског објекта. 

-Показало се да нисмо имали претходних година стабилне управе у 
клубу и неопходно је да се врати граду а онда ћемо видети на који начин и 
под којим условима ће наша деца тренирати и бавити се спортом на овом 
терену. Успели смо да вратимо и Центроисток . Постоји неколико већих тр-
говинских ланаца који су заинтересовани за сарадњу са Центроистоком и 
за његово стављање у функцију, што би обезбедило посао за одређен број 
Борана и унапредило рад Центроистока. У склопу Центроистока је вели-

ки број објеката по сеоским и градским месним заједницама и магацински 
простор - каже Миликић.

Миликић је казао да ће зелену пијацу и још неколико стратешких 
објеката бити искњижени из власништва Центроистока и уписани на град 
Бор.

-То је то битно да бисмо ове године кренули у реконструкцију зеле-
не пијаце. Радимо и пројекат за бувљу пијацу и простор где је шљака који 
ћемо комплетно асфалтирати, поставити тезге и уредити како продавци 
своју робу не би више излагали на улици. Остало је да решимо питање Ка-
пије Бора где је у градском власништву 1200 метара квадратних, борски ги-
гант има 550 квадрата, и Енергопројекат 4400 квадрата. Неопходно је да се 
поново уради пројекат изведеног стања објекта јер не постоји физичка по-
дела тог простора већ на основу квадратуре, након чега ће се разграничи-
ти коме шта припада. Интерес нам је да и Капију Бора ставимо у функцију. 
Енергопројект нуди на продају свој део, а ми нећемо избегавати да по најпо-

вољнијим условима понудимо неком објекат, у крајњем случају и продамо 
део који припада граду, уколико буде заинтересованих за изградњу хотела, 
шопинг мола или слично како би се што пре ставио у функцију. Када гово-
римо о објекту некадашњег познатог ресторана Експрес и ту постоји неко-
лико модела. Највероватније ћемо морати да купимо тај објекат од влас-
ника а морамо разговарати и са Министарством привреде да покушамо да 
урадимо нешто по сличном моделу као са Центроистоком и тиме ћемо се 
озбиљније позабавити у наредном период. Вратили смо граду Мулен руж, 
Старачки дом који смо ставили у функцију и још пуно објеката важних за 
град и све Боране – казао је Миликић. Д.К.

МАЈДАНПЕК - Национална служба запошљавања, Филијала Бор, 
у Мајданпеку је у уторак представила Програм и мере активне политике 
запошљавања за ову годину. Новина у односу на претходну годину је да 
ће у општини Мајданпек бити спроведени јавни радови само за особе са 
инвалидитетом. Јер, општина Мајданпек по групи развијености налази се 
у другој групи.

Уз представнике локалне самоуправе и јавних предузећа скупу су 
присуствовали и приватни послодавцизаиантересовани да чују на које по-
властице могу да рачунају овој години.

НСЗ, прилика је да подсетимо је 22.фебруара расписала 12 јавних по-
зива и конкурса у оквиру реализације програма и мера активне политике 
запошљавања у овој години

Како је истакла Соња Станковић, директорка борске Филијале НСЗ 
ови програми представљају добру подршку незапосленим лицима.

 - Нови је јавни позив за приправнике са средњом стручном спре-
мом, као и јавни позив за приправнике са високом стручном спремом јер 
то нисмо имали у последњих пет година, а када је реч о новчаној помоћи 
коју нСЗ даје код осталих програма, она је такође већа у односу на прошлу 
годину- објаснила је новине и позитивне помаке директорка Станковић.

Конкурс за јавне радове отворен је до 29.марта, а конкурс за само-
запошљавање до 22.априла. И.Ћ.

Фото: Једна од Центроистокових продавница - архива Борског проблема
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ЧЕКА СЕ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САВЕТ КОРИСНИКА

ВЕСТИ
Милан Ђокић подноси тужбу против Сергеја Трифуновића

ЂОКИЋ: СТРАВИЧНЕ 
ОПТУЖБЕ И ГНУСНЕ ЛАЖИ

После пола века град Бор добија ново обданиште

У Националном парку Ђердап

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић сазвао је не-
давно конференцију за новинаре, на којој је саопштио да ће против Сергеја Трифу-
новића, председника Покрета слободних грађана, поднети тужбу због лажи и не-
основаних оптужби, изречених на скупу ‘’1 од 5 милиона’’ у Књажевцу. 

-Сергеј Трифуновић дошао је у град у коме је бесплатан јавни превоз још од 
2015. године за све становнике, град у коме су бесплатне ужине за све ђаке, у коме 
је више од три хиљаде хектара разних засада подигнуто субвенцијама из буџета, 
у коме се свакој незалосленој мајци која роди треће дете, исплаћује по 4000 евра, 
град у коме је бесплатна припремна настава за упис на факултете и у средње шко-
ле за сву децу, град који нема ни динара кредитног задужења. И у том граду где су 
Књажевчани очекивали да чују његов предлог како да се живи боље, како да оја-
чамо пољопривреду, како да помогнемо људима на селу, како да отворимо неко 
ново радно место...уместо свега тога, чули смо само читав низ највулгарнијиј увре-
да и претњи, које нису ништа ново. То је нешто карактеристично за политику у којој 
су жене називане курвама и фуксама, у којој се прети вешалима, или нестајањем у 
канализацијама. Није ми намера да увредама одговарам увереде, нити да у талогу 
некултуре, примитивизма, непристојности и силеџиства правим друштво Сергеју 
Трифуновићу, јер је он у том талогу као риба у води. Али, као председник Општине, 
као отац троје деце, као син већ остарелих родитеља, имам обавезу да одговорим 
на тешке, стравичне оптужбе да сам нарко дилер, као што је он, именом и прези-
меном, рекао, који је хапшен са 170 грама кокаина. Због оваквих гнусних оптужби, 
које немају никакве везе са истином, следеће недеље поднећу тужбу против Сер-
геја Трифуновића и чекати да на суду докаже своје аргументе он, или да ја докажем 
да је он лажов – казао је Ђокић.

Он је нагласио да кроз судски процес жели да, с једне стране, заштити своју 
част и свој углед, а с друге, да „демистификује квази демократску политику, коју ос-
ликавају само увреде, најгнусније лажи, чији је једини програм рушење Алексан-
дра Вучића“.

-У прилог томе каквим се измишљотинама служе да би на својим митинзи-
ма оптуживали људе, говоре уверења која сам вам доставио, а у којима се види да 
никада нити сам хапшен, нити осуђиван, нити се против мене води било какав кри-
вични поступак за било какво кривично дело, а камоли за трговину наркотицима. 
Господин Трифуновић синоћ је цитирао Тонија Монта, главног лика из филма ‘’Лице 
с ожиљком’’. Можда је њему Тони Монтано близак, али мени и пристојној Србији 
ликови из овог филма далеко су много светлосних година. Једино што ме повезује 
са главним јунаком филма је овај ожиљак, који носим од рођења. Ако је хтео да на 

МАЈДАНПЕК - У Националном парку „Ђердап“, као и „Тари“ и „Фрушкој го-
ри“основан је Савет корисника са циљем да обезбеди боље управљање заштиће-
ним подручјима кроз повезивање са локалним заједницама, а уз подршку WWФ 
Адриа програма „Заштићена подручја за природу и људе“. Оснивање Савета кори-
сника прописало је Министарство животне средине у оквиру Закона о националним 
парковима са циљемда се обезбеди одрживо управљање ресурсима у најзначајњим 
заштићеним подручјима Србије. Наглашено је да је колико је потребно повећати 
број и површину заштићених подручја, толико је важно унапредити управљање у 
њима и зауставити неодрживо коришћење природних ресурса.

Министарство заштите животне средине прописало је оснивање Савета ко-
рисника у оквиру Закона о националним парковима, са циљем да се обезбеди одр-
живо управљање ресурсима у најзначајнијим заштићеним подручјима у Србији.

У Саветима корисника су представници локалних самоуправа, организација 
и удружења чије се активности одвијају на подручју националног парка и који ће 
од сада учестовати у изради планова и програма управљања националним парко-
вима. Приоритет је да се кроз повезивање управљача и локалне заједнице обезбе-
ди боља заштита и промоција подручја.  И.Ћ.

БОР - Обданиште у насељу Нови градски центар у Бору биће отворено на-
кон што се добије сагласност комисије Владе Републике Србије за ново запошља-
вање радника и по завршетку елабората о отварању обданишта.

-Завршени су грађевински радови, чекамо сагласност комисије Владе Ре-
публике Србије за запошљавање нових радника. Добили смо сагласности Мини-
старства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе за нову 
радну снагу. Неопходно је да се урадити елаборат којим се обданиште ставља у 
функцију, што није мали посао, и ми смо упоредо са тим пребацили средства из 
буџета Предшколској установи “Бамби” за набавку реквизита и неопходне опреме 
– казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

После пола века град Бор добија ново обданиште у коме ће бити смеште-
но око 120 малишана. Објекат који је предвиђен за вртић је површине 540 квадра-
та где ће бити смештено пет група и једна развојна група а очекује се упошљавање 
око 25 радника. Д.К.

тај начин увреди мене и све оне који имају урођене деформитете, белеге, или ин-
валидитете, могу да му кажем да није успео. Увреде од таквих особа за нормалан и 
пристојан свет су комплимент. Сав новац који будем добио из овог сусдског спора, 
уступићу Фондацији за повећање наталитета општине Књажевац. Из те фондације 
радимо јако много добрих ствари. Користим прилику да најавим да ћемо почети са 
исплатом ђачких стипендија за свако треће дете из породице, које је редовни уче-
ник основне и средње школе - казао је Ђокић. 

Новинари локалних, регионалних и националних медија добили су копије 
уверења из Министарства унутрашњих послова и Основног суда у Књажевцу, која 
потврђују да се против првог човека књажевачке општине није водио, нити се води 
било какав кривични поступак. 

 Љ.П.

Фото: Преузето са Facebook - a
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ЛАМБЛИОЗА - ОБОЉЕЊЕ ИЗАЗВАНО 
ЂАРДИЈОМ ЛАМБЛИЈОМ

 ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА МИНИЈАТУРЕ
Међународна изложба „Уметност у минијатури” биће другачија

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / КУЛТУРА

Ђардија ламблија (Giardia lamblia,Giardia intestinalis) је паразит 
( протозоа) , која код људи изазива обољење ламблиозу.

Овај паразит се јавља у вегетативном (oблик који је активан и 
размножава се) и цистичном облику (када мирује и може преживе-
ти у неповољним условима, чак и до три месеца на +4° ). 

Инфекција настаје уношењем цисти преко контаминиране 
хране, воде или рукама - фекално-орални пут инфекције. 

Након уношења цисти треба да прође одређени временски 
период, период инкубације, да би дошло до манифестације боле-
сти.Тај период је просечно 7-10 дана, али може проћи и месец дана 
до појаве тегоба.

Из цисте се под дејством желудачне киселине и одређених 
ензима у систему органа за варење ослобађа активни облик који 
се развија, размножава и доводи до тегоба различитог интензитета. 
Могу се јавити благи симптоми као што су надутост у стомаку, боло-
ви, непријатно претакање, благ до умерен пролив непријатног мири-
са, до озбиљнијих у смислу губитка апетита, течности и телесне масе.

Сумња на ламблиозу се може поставити ако тегобе трају не-
дељу и више дана.

Уколико постоји неки од наведених симптома , при томе трају 

више од недељу дана, јавити се лекару и у консултацији са њим 
урадити одговарајући паразитолошки преглед у Заводу за јавно 
здравље “Тимок” у Зајечару.

Узорак столице припремити у одговарајућој посуди (стерилна 
пластична посуда са уграђеном кашичицом), која се може набавити у 
свакој апотеци. Узорак треба да буде величине зрна лешника. Уколи-
ко постоје гнојни, слузави и крвави делови столице њих узорковати.

Цисте не морају бити присутне у сваком узорку столице, тако 
да је преглед неопходно поновити неколико пута.

Уколико се докаже присуство паразита, даља терапија се 
одвија у консултацији са лекаром одговарајуће специјалности.

Најбоља заштита да не дође до ламблиозе је лична хигијена, 
колективна хигијена, хигијена исхране, контрола објеката за водо-
снабдевање, контрола вода (воде за пиће, површинске воде, базен-
ске и друге које се користе за купање), контрола особа које раде у 
производњи и промету животних намирница.

ЗЈЗ ТИМОК Зајечар 
Центар за микробилогију

МАЈДАНПЕК- Организациони одбор “МајданАрт 2019.” Усвојио 
је предлог да овогодишња X Међународна изложба “Уметност у ми-
нијатури” буде посебна, другачија у односу на до сада одржане, да 
буде организована без претходног конкурса и на отвореном и за-
твореном простору., да прикаже радове 300 уметника из више од 
40 земаља света.

Овогодишња X Међународна изложба“Уметност у минијату-
ри” биће прилика да се обележи јубилеј 10 година минијатуре. За-
мишљено је да то буде током септембра, који традиционално пред-
ставља месец за велике манифестације “МајданАрта”. Изложба ће 
представити радове које су уметници већ излагали на овој изложби 
од 2010. до 2018. Стручни жири ће селектовати више од 4.000 радо-
ва од три хиљаде и више учесника, при чему би требало да учествује 
250 уметника у 2Д категоријама и око 50 уметника у 3Д категорија-
ма из укупно више од 40 земаља. 

У Организационом одбору кажу да оваквим концептом - стал-
ним иновирањем садржаја, МајданАрт оправдава епитет највеће 
манифестације визуелне уметности у Источној Србији, а истовре-
мено поштује захтеве новог времена и новог односа према визуел-
ној уметности, да организација и уметничко дело буду критикова-
ни, анализирани, хваљени, схваћени и несхваћени … и слободни. 

Детаљан програм обележавања биће дефинисан и објављен 
до краја маја 2019. године, а обавештење са образложењем ће бити 

достављено свим уметницима учесницима од 2010. године, инсти-
туцијама и установама културе, ресорном министарству, медијима 
у земљи и иностранству као и свим сарадницима на организацији 
највеће манифестације визуелне уметности у Источној Србији.

Организовање јубиларне изложбе и на отвореном, даје могућ-
ност да она изађе из затвореног, хладног простораи устаљених га-
лерија, у складу са захтевом да се култура ослободи стега и добије 
на слободи. И.Ћ.

Вегетативни облик

Цистични облик


