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СЕДНИЦА СГ ПРЕКИНУТА ПА НАСТАВЉЕНА
Одборник Двери у локалном парламенту затражио одговор зашто је удаљен са скупа „Будућност Србије“ у Бору

ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА 
ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

СТАНОВИ ЗА РОМЕ

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

У изради пројекат за становање одређеног броја породица

БОР - Седница Градске скупштине града Бора на кратко је била прекинута 
због тога што одборник Двери Саша Станковић није желео да напусти говорницу 
локалног парламента и затражио објашњење зашто је удаљен са скупа „Будућност 
Србије“ где су се Боранима представили председник Србије Александар Вучић и 
премијерка Владе Ана Брнабић.

- Мене су легитимисали и рекао сам да као градски одборник имам права ту 
да присуствујем. Носио сам стихове Његоша „Ал тирјанству стати ногом за врат то је 
људска дужност најсветлија“. Зашто смо удаљени са скупа, зато што носимо транспа-
рент „Косово је срце Србије“ – упитао је Станковић показујући транспарент „Космет 
срце Србије“ за говорницом локалног парламента.

Председник Скупштине Драган Жикић је Станковићу након три минута го-
вора за говорницом одузео реч а онда будући да Станковић није желео да напусти 
седницу дао паузу од десет минута. 

КЊАЖЕВАЦ - Изменама и допунама Одлуке о буџету за ову годину, општи-
на Књажевац определила је средства за изградњу прихватилишта за псе, чуло се 
на 99. седници Општинског већа. Према речима, већника Градимира Живковића, 
на збрињавању паса луталица заједно ће радити комунално предузеће, ветеринар-
ска станица и Удружење за заштиту животиња.

-То је акутни проблем и ми смо ребалансом определили додатна средства 
за изградњу прихватилишта за псе и формирање и опремање зоохигијенске слу-
бе. За то ће бити потребно време и дотле, заједничком акцијом ЈКП Стандард, Ве-
теринарске станице ‘’Тимовет’’ и Удружења за заштиту животиња, сви пси са улице 
ће се стерилисати, очистити од паразита и вакцинисати и после опоравка вратити 
на природно станиште. Од првог априла и власнички пси, који су чиповани и вак-
цинисани, моћи ће да се стерилишу о трошку општине. Циљ је да се смањи попу-
лација паса луталица и да кренемо у решавање овог проблема, који постоји у це-
лој Србији-казао је Живковић.

На седници је било речи и о реконструкцији и дугогодишњем одржавању си-
стема јавног осветљења, извештаји о раду Дома културе и Библиотеке у протеклој 
години усвојени су једногласно.

 Љ.П.

БОР - Пројектом “Romahausing” решиће се смештај за породице на одређе-
ним локацијама у граду, нарочито за оне који живе у напуштеним баракама на обо-
ду копа и у насељу Нови градски центар, у близини Дома здравља.

-Реч је о изградњи одређеног броја стамбених јединица који ће се финанси-
рати из предсприступних фондова. Пројекат се највише односи на ромску нацио-
налну мањину, али не значи да ће ту бити укључени само Роми, већ сви становници 
који имају одређена права на одређеним локацијама. Морамо решити одређене де-
лове града који деценијама нису решени ни планом генералне регулације ни другим 
плановима зоне становања а то су зоне на ободу копа и у делу насеља Нови град-
ски центар које су најургентније. Обод копа највише због безбедности а исто тако 
Нови градски центар због будућег развоја града – казао је Миликић.

Први човек Бора је нагласио да је пројекат у изради, као и да се очекује да 
ће његова реализација трајати неколико година. 

 Д.К.

Седница је након паузе настављена а одборник Станковић се није вратио у 
салу Скупштине. Седници није присуствовала опозиција.

Градоначелник Бора Александар Миликић изјавио је да је овакво понашање 
одборника Станковића фарса као што је фарса и оно што се претходних дана де-
шавало у Београду и РТС.

- Да им је битно и да неко мисли о грађанима Бора били би овде и говорили 
и разматрали дневни ред за данашњу седницу. Грађани Бора не желе силу и зато 
живи 30 нација у слози и миру. Ниједног тренутка нико од нас из власти није вређао 
било кога ко учествује у протестним шетњама. Поштујемо уставно право сваког су-
грађанина и поштоваћемо свакога у овом граду на начин на који то закон дозвоља-
ва –рекао је Миликић и нагласио да у граду бакра нико не спречава протесте „1 од 
5 милиона“ и да се поштује избор и воља сваког суграђанина.

Одборници су у наставку седнице усвојили свих 23 тачака дневног реда.
Усвојени су, између осталих, предлози одлука о признањима града Бора, јав-

ним расправама, зборовима грађана, о оснивању Савета за међунационалне одно-
се, образовању Корисничког савета јавних служби, Савета за младе, и о мрежи јав-
них предшколских установа на подручју града Бора. Усвојени су и предлози решења 
о зарешењу в.д. и именовању директора „Водовода“ и Јавног предузећа за стамбене 
услуге, као и о престанку мандата директора и именовању директора „3.октобра“.

 Д.К.

Саша Станковић
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ГЛАВНИ ЦИЉ РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА
Искуства са студијског путовања у Словенији

ДРУШТВО

ЈАВНА РАСПРАВА О 
ПРОМЕНИ УСТАВА

ГРАЂАНИ ИЗБЕГЛИ 
СУДСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

Европски покрет: Амандмани на Устав неће обезбедити 
независност судства

Похваљен рад Јавног предузећа за стамбене услуге

ЗАЈЕЧАР - Делегација града Зајечара, заједно са пољопривредни-
цима из сеоских месних заједница на студијском путовању у Словенији по-
сетили су општине Тржич и Медведе. 

Пољопривредници су на крају путовања истакли да све оно што су 
видели у Словенији може да се примени и код нас, и да је и наш циљ раз-
вој задругарства као што је то случај у земљи Европске уније. 

“Тамо смо имали прилику да разговарамо са њиховим произвођачи-
ма, и они кажу да њихова цена није много већа у односу на нашу, али они 
имају од државе субвенције 200 евра по хектару, а ми имамо 40 евра са го-
ривом. Свако њихово домаћинство, за разлику од нас, има где да пласира 
своје производе” рекао је Дејан Корелов, пољопривредник из Вражогрнца.

“Општина Тршич је у потпуности покривена организованим изво-

КЊАЖЕВАЦ - Европски покрет у Србији организовао је у Књажев-
цу јавну расправу на тему ‘’Зашто нам треба промена Устава?’’ Повод су ак-
туелне дебате у вези са израдом амандмана на Устав у делу који регулише 
правосуђе, а за које судије, тужиоци и, како се чуло, целокупна академска 
јавност, тврде да неће обезбедити независност судства у Србији. 

-У Скуштини Србије налазе се амандмани, који треба да промене део 
Устава који говори о устројству правосуђа, о чему се у јавности врло мало 
зна- каже др Владимир Међак, потпредседник Европског покрета.

Важећи српски Устав представља, према мишљењу Венецијанске ко-
мисије, ‘’рецепт’’ за политизацију судства. 

-Најављени уставни амандмани који треба да смање могућност по-
литичког утицаја, раде управо супротно и очигледно је да не постоји поли-
тичка воља да се оствари стварана независност судства- сматра Вида Пе-
тровић Шкеро, председница Врховног суда Србије у пензији и заменица 
председника Управног одбора Центра за правосудна истраживања.

Једна од ставки која ствара раздор између Министарства правде, 
Владе и струке јесте избор чланова Високог савета судства. Он би, према 
предлогу, имао 10 чланова, од тога би половина биле судије, а другу по-
ловину би представљали такозвани “истакнути правници” које би бирала 
Скупштина Србије.

Према оцени Лидије Комлен Николић, председнице Удружења јав-
них тужилаца и заменика јавних тужилаца, уколико се не оствари минимум 
функционалне независности јавног тужилаштва, Србија ништа неће уради-
ти на пољу сузбијања криминала и корупције.

У интересу сваког грађанина је да зна да судија пред кога је дошао, 
или тужилац који поступа у неком његовом предмету, ради само по закону 
и правди, а не по неким другим критеријумима, истакнуто је на јавној рас-
прави о променама устава. Љ.П.

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора похвалио је 
рад Јавног предузећа за стамбене сулуге који су у контакту са грађанима 
успели да наплате одређен део потраживања.

-Јавно стамбено предузеће потражује 700 милиона од грађана и 
привреде а дуговања стамбеног је 709 милиона ка привреди и и другим 
предузећима. Недавно је директор тог предузећа Славиша Фришковић 
имао 1300 предлога за извршење по основу дуговања суграђана. Успео је 
да смањи на 600, тако што су људи из Јавног Стамбеног у дуговору са мном 
и директором кренули у ширу кампању да за сва дуговања до одређеног 
износа иду код суграђана кући и да им објасне да ће их, све оно што буде 
дато на судско извршење, коштати много више него да плате ту суму нов-
ца и склопе репрограм са овим предузећем и људи су се одазвали том по-
зиву. Са друге стране морамо да научимо да комуналне услуге морају да 
се плате-каже Миликић.

Он је нагласио да је уведено правило и да “Топлана”, као и “Водовод” 
ноћу раде поправке кварова као и што ће ЈКП “3.окотбар” ноћу прати град-
ске улице.  Д.К.

жењем комуналног отпада, и немају дивље депоније. Ми смо имали прили-
ку да видимо како је општина Тршич реализовала Центар за прикупљање 
отпада, где грађани сами могу да донесу кабасти отпад из домаћинства, 
који се не може одложити у контејнере, као и отпад који се не сме мешати 
са осталим комуналним отпадом, као што је намештај, бела техника, елек-
трични и електронски отпад, гуме, батерије, органски отпад и друго” рек-
ла је Јасмина Стевић Јовић шеф Канцеларије за заштиту животне стредине 
при Одељењу за урбанизам.

“Главни мој утисак је да они много пажње повећују управо зашти-
ти животне средине, па смо и о проблему команалног отпада, пречишћа-
вању отпадних вода, и о пољопривреди, разговарали на студијском путо-
вању. Они се у области пољопривреде не посвећују толико квантитету, већ 
квалитету, здравој храни. И они имају тешкоће да буду конкуренти, посеб-
но што се налазе у Европској унији, па су равноправни са осталим произ-
вођачима из других земаља, али 
су нашли начина и та искуства 
нам пренели. Обишли смо три 
пољопривредна газдинства, од 
тога две „еколошке фарме“, ода-
кле се пласирају производи ор-
ганског порекла. Свако од тих 
домаћинства, произвођачи су 
могли да виде, има циклус про-
изводње, од сточарства, ратар-
ске производње, до прераде. Те 
фарме имају посебан објекат где 
они директно продају своје про-
изводе туристима, и то су здрави производи са сертификотом. Ми смо има-
ли презентацију у општини Медводе, где су нам пренели искуства о раду 
задруге Медвода, која је од задруге постала најуспешнија компанија. Нама 
изазов задругарства тек предстоји, неминовно је да произвођачи морају да 
се организују у задруге да би пласирали производе и заштитили себе” рек-
ла је Весна Станковић градски вечник задужен за пољопривреду.

 Текст: www.istocnevesti.com
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БРНАБИЋ: У БОРУ НАПРАВЉЕН 
ОГРОМАН УСПЕХ СА „РТБ БОР”

Александар Вучић и Ана Брнабић на скупу “Будућност Србије” у Бору

БОР - Ана Брнабић, премијерка Владе Србије нагласила је на скупу „Будућ-
ност Србије“ у Бору да је у град бакра и Борском округу протеклих година уложе-
но више од 10 милиона евра. 

-Уложено је у инфраструктуру, домове здравља, вртиће, школе, објекте кул-
туре, стипендије за најталентованије младе људе, спортску инфраструктуру. Овде 
је направљен огроман успех са РТБ Бор. Од 2006. до 2009. године четири пута су 
стручњаци покушавали да приватизују РТБ Бор и нађу стратешког партнера, али 
безуспешно. Дошло се до тога да се не верује више у РТБ, да Бор више нема будућ-
ност, као ни 5000 породица и радника који су запослени у РТБ. Александар Вучић 
није одустајао. И прошле године смо нашли сјајног стратешког партнера, кинеску 
компанију Зиђин, једну од водећих светских компанија у овој области који су поста-
ли власници 63 одсто РТБ, гарантованих 1,26 милијарде евра инвестиција, од чега 
780 милиона долара инвестиција у прве три године, задржавање 5000 запослених. 
Преко 20 000 радних места индиректно широм Србије зависи од РТБ, од Борског 
округа и то смо сачували – казала је Брнабићка.

Премијерка Владе је честитала грађанима добијање статуса града Бора.
- Мислим да су скоро сви који су били на власти обећавали Бору статус гра-

да али само смо ми то урадили, захваљујући посланицима из СНС, који су се лавов-
ски борили за то. Ово је још један корак да Бор направимо да буде административ-
ни, привредни и културни центар овог дела Србије. Ако овако будемо наставили 
да радимо, резултате ћемо видети за годину дана, две, три, четири па и пет годи-
на. Сетите се само како је изгледало пре само две године када се роди беба. Коли-

ко је требало времена, обилазака шалтера, сакупљања и ношења папира од једне 
до друге канцеларије само да се пријави беба у матичну књигу рођених. Требало је 
три радна дана, пет или шест различитих институција, на десетине папира које сте 
ви морали да сакупљате и да доносите сваком боговетном државном службенику. 
Данас се то завршава за 15 минута, у породилишту, без иједног папира и потпуно 
бесплатно, и када беба дође кући, тамо је чека извод из матичне књиге рођених и 
картица здравственог осигурања. То је ефикасна држава. Данас смо направили сер-
вис за грађане јер знамо да смо ми ту због вас и тиме се поносимо да радимо у ва-
шем интересу-поручила је премијерка Брнабић.

Александар Вучић, председник Србије нагласио је да је од великог значаја 
довођење још једног инвеститора у Бор. 

- Наши планови су да само за годину дана уложимо више од 50 милиона 
евра у Борски округ. Радићемо 12,5 км пута Неготин –Зајечар, студију изводљиво-
сти, пројекат а онда и брзу саобраћајницу од Параћина па до скретања за Шарба-
новац и скретања до Зајечара, да убрзамо пут и обезбедимо долазак инвеститора. 
Још много новца ћемо да уложимо у локалне путеве што је значајно да би долази-
ли инвеститори. Урадићемо све болнице и домове здравља, све школе. У Борском 
округу имамо свега 114000 људи који живи на тим просторима, годишње око 2000 
људи у Округу умре, а свега се 840 деце роди. Немамо будућност ако то не проме-
нимо. Неће бити Бора, Мајданпека, Неготина, Кладова ако то не променимо. Не жи-
вимо за себе, живимо за оне који долазе. Србија ће бити снажнија, економски јача 
и богатија и то нико не може да спречи – рекао је Вучић.  Д.К.
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НОВА УЛАГАЊА У БОРСКИ ОКРУГ
Александар Вучић, председник Србије у посети Бору, Кладову и Неготину

БОРСКИ ОКРУГ - Председник Србије Александар Вучић, изјавио је да ће 
кинеска компанија Зиђин у некадашњи РТБ Бор сада „ZiЈin Bor Copper“ само ове го-
дине уложити 160 милиона евра,а у наредних неколико година очекује се улагање 
и до две милијарде долара. Председник је у склопу кампање “Будућност Србије” у 
оквиру посете Борском округу обишао Бор, Кладово и Неготин.

- За шест година ће Зиђин шестоструко увећати производњу бакра у овом 
делу Србије. Они ће ове године ићи на 47.000 тона али за мање од три године доћи 
ће на 80.000 тона. За шест година само у борским рудницима Мајданпек, Велики 
Кривељ, Борска јама и Церово биће више од 120 000 тона и још 80 до 90 000 тона 
укључујући и Чукару пеки. То ће значити сигурне и боље плате за људе који раде 
у РТБ. У руднику Чукару Пеки који ће бити отворен најкасније за три године биће 
упошљено нових 1205 радника. Све оно што смо последњих месеци урадили, тре-
бало је да урадимо пре 15 или 20 година и данас би Бор, Мајданпек и исток Србије 
изгледали много другачије – казао је Вучић.

Председник Вучић је у Бору обишао погон топионице бакра са министром 
рударства и енергетике Александром Антићем, градоначелником Бора Алексан-
дром Миликићем, и директором ZiЈin Bor Copper Longom Hiem, а разговарао је и 
са пословодством компаније. 

Радницима „ZiЈin Bor Copper“ поручио је да наставе да вредно раде и боре 
се за своје породице.

- Имам апсолутно поверење у наше кинеске пријатеље, и они у раднике и 
верујем да вас 5000 радника може са буде покретач истока Србије. Можете да се 
поредите са рудницима најбољим у свету и да нам топионице буду најбоље. Хва-
ла на бризи и љубави према руднику а ми ћемо помоћи кинеким пријатељима да 
пронађу најбржи пут до развоја - казао је Вучић.

Председник Вучић у Кладову је посетио основну школу “Вук Караџић” која 
је обновљена уз финансијску подршку Канцеларије за јавна улагања Републике 
Србије, где га је уз овације дочекало више од 3000 грађана који су носили заставе 
и транспаренте и председник општине Кладово Саша Николић. Пројекат обнове 

две школске зграде вредан је 151 милион динара. У обраћању грађанима председ-
ник Вучић је поручио да ће у наредном периоду бити урађено све што до сада није 
учињено због недостатка новца и да ће држава на себе преузети обавезу да око ми-
лион евра уложи у топлану. Најавио је и да ће бити реновиран водоводни систем 
у насељима у Кладову која са тим имају проблема, као да ће више од три милиона 
евра бити уложено у Општу болницу, а најавио је и улагања у путну инфраструктуру.

- Овог пролећа крећу радови на рехабилитацији државног пута Кладово - 
Брза Паланка,у који ће бити уложено 1,37 милијарди динара и тај пут биће “као пи-
ста”, мост код Милутиновца биће коначно завршен . Издвојићемо новац и за про-
ширење спортског центра Језеро, финансираћемо и у уређење средњовековне 
тврђаве “Фетислам” и летње позорнице -поручио је председник Србије. 

Вучић је додао да ће се радити и кроз Дунавску стратегију, како би се до-
датно унапредио туризам а са новим туристичким потенцијалима Кладово може 
да заузме још значајније место на туристичкој мапи Србије и додао да је Кладову 
потребан један значајан инвеститор, који ће отворити фабрику и запослити људе. 
Боравак у тој подунавској општини Александар Вучић завршио је у насељу Ртково 
посетом пољопривредном газдинству Николе Вербункића домаћина који се бави 

ратрством на око 500 хектара ораница, а овог пролећа одлучио се за подизања ви-
шегодишњих производних засада јер је на 14 хектара засадио 13.500 садница об-
лачинске вишње. Дочекали су га министар пољопривреде Бранислав Недимовић, 
председник општине Кладово Саша Николић, његов заменик Милисав Ратопекић 
и председник СО Кладово Драган Максимовић и ратари из Доњег Кључа. У окви-
ру побољшања путне инфраструктуре председник је поручио да ће од 15. априла 
почети радови на рехабилитацији дела државног пута другог А реда број 167 Кла-
дово -Милутиновац укупне дужине 29,5 километара који у Доњем Кључу повезује 
осам насељених места. 

У Неготину Александар Вучић је обишао Рогљевачке пивнице где је обећао 
да ће ускоро почети радови на побољшању инфраструктуре. 

-Уложићемо пет до седам милиона евра у све путеве између Смедовачких, 
Рогљевачких и Рајачких пивница, правићемо одморишта и аутопаркове. Проме-
нићемо изглед овог дела Неготина и покушати да део људи остане овде да живи и 
да могу да зарађују добро- рекао је Вучић и најавио да ће село Рајац добити водо-
вод и канализацију.

У реконструкцију вешернице, дневног боравка, сале за програме уложено 
је око 30 милиона динара, а за санацију и комплетну реконструкцију главне згра-
де, саграђене 1924. године, биће уложено још 70 милиона динара.

Вучића је испред Дома за децу и омладину “Станко Пауновић” дочекало око 
хиљаду грађана, председник општине Владимир Величковић са сарадницима и вр-
шилац дужности директора Дома Надица Васић. 

-Као што смо у овај Дом уложити, у октобру ће бити отварање, 100 мили-
она динара, готово милион евра, тако смо спремни да у све јавне објекте у Него-
тину уложимо озбиљан новац да бисте могли да видите како је држава обновље-
на, колико више новца има, а да се даље не задужује и колико можете добро да се 
осећате и да видите какво поштовање држава према вама показује-рекао је Вучић 
окупљеним грађанима. 

Он је истакао да ће се у Неготину, у складу са пројектима, радити и на поди-
зању туристичког потенцијала, а 10 милиона евра биће уложено у реконструкцију 
Дома здравља, која би требало да почне ове године и истакао важност довођења 
још јдног инвеститора у Неготин.

Вучић је потом обишао реновирану зграду бивше текстилне фирме “Него-
тинка”, сада у власништу Дома “Станко Пауновић” у којој ће за потребе локалног 
становништа деловати дневни боравак са обиљем различитих садржаја за децу.

 Д.К. -М.Р.-С.М.Ј.

Александар Вучић, председник Србије, у Бору…

…Неготину

… и у Кладову
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ОДРЖАН ЗИМСКИ КАРАТЕ 
ТУРНИР „ЗАЈЕЧАР 2019“

САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ 
ЗА ГРАЂАНЕ

БОЉИ УСЛОВИ ЗА 
МОНИТОРИНГ

ГРАДОНАЧЕЛНИК БОРА ПОКРЕЋЕ 
ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

У Зајечару у хали спортова на Краљевици

Саопштење за јавност

Удружење ловаца “Срна” Мајданпек кроз пројекат добило 
теренско возило

Реаговало и Пословно удружење Асоцијације локалних и 
независних медија „Локал прес“

БОР - Градоначелник града Бора 
Александар Миликић најоштрије је осудио 
поступак градског правобраниоца Босе Ја-
наћковић које је истерала из канцеларије 
новинарке недељника „Тимочке“ Маријану 
Миловановић и Дејану Кецић због писања 
о тужби која је покренута против борског 
предузећа „Штампа, радио и филм“ (ШРИФ) 
у оквиру којег послује регионална РТВ Бор. 

- Истеривање из канцеларије нови-
нара је крајња осуда са моје стране и због 
тога ћу покренути питање одговорности и 
утврђивање чињеница под којима се све то 
десило. Тако нешто не сме, нити ће се више дешавати у граду Бору. Свако 
ко буде насилан, понашао се насилнички и нетранспарентно биће санкцио-
нисн у складу са законским одредбама и са правилницима о раду Скупшти-
не, Града и Правобранилаштва – казао је Миликић.

Први човек Бора је нагласио да локална самоуправа мора бити 
транспарентна у свом раду.

- Када говоримо о транспарентости у раду, то нарочито важи за ор-
гане локалне самоуправе као што су јавни правобранилац, начелник Град-
ске управе и начелници одељења који морају транспарентно радити у свом 
раду. На захтев новинара и на питање новинарско мора се одговорити у 
складу са законом и у складу са оним обавезама које постоје – додао је Ми-
ликић.

Реаговало је и Пословно удружење Асоцијације локалних и независ-
них медија „Lokal pres“ која чине 52 локална медија у Србији и које јавно 
негодује поводом непримереног понашања градског правобраниоца Гра-
да Бора Босе Јанаћковић.

- Дужност сваке јединице локалне самоуправе је да обезбеди меха-
низме информисања својих грађана те то представља једно од основних 
права грађана али и предуслов за демократске процесе у друштву. Локал-
не самоуправе сносе велику одговорност за благовремено информисање 
својих грађана. Управо трошење буџетских средстава јесте јавни интерес 
свих грађана – саопштио је између осталог „Lokal pres“. Д.К.

МАЈДАНПЕК - Чланови Удружења ловаца “Срна” Мајданпек недав-
но су кроз реализацију пројекта одобреног од Фонда за развој ловства ре-
сорног министарства добили теренско возило уз које ће лакше управљати 
и функционисати ловиштем површине око 50 хиљада хектара.

У “Срни” кажу да су захваљујући локалној самоуправи у августу про-
шле године дошли у прилику да министру Недимовићу изложе своје про-
блеме и упознају га са приликама након чега су припремили пројекат са 
којим су конкурисали код Фонда за развој ловства, при Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Пројекат је одобрен, сред-
ства су добијена па је тако купљена “лада нива”. Теренско возило вредно 
1,25 милиона динара ће помоћи да ловци лакше остварују бројне обавезе 
из плана газдовања, око заштите и узгоја, а пре свега за мониторинг.

Возило је доступно стручној служби која ће у случају потребе у ло-
вишту моћи да реагује на адекватан начин. И.Ћ.

Влада Швајцарске ће са 230.870 евра, кроз програм Swiss PRO, под-
ржати јединице локалне самоуправе (ЈЛС) да успоставе Саветодавне служ-
бе за грађане које ће пружити помоћ за најмање 5.000 грађана и грађанки 
из рањивих група да остваре своја права.

Јавни позив траје до 16. априла 2019. године, а биће подржано до 12 
предлога пројеката ЈЛС у вредности од 13.280 до 16.600 евра.

Право учешћа има 99 градова и општина обухваћених програмом 
које припадају II, III и IV групи према степену развијености, а немају успо-
стављену јединицу за пружање бесплатне или саветодавне правне помоћи. 
Програм, такође, охрабрује сарадњу локалних самоуправа, тако да могу 
заједно да учествују у позиву.

Градови и општине који поднесу најбоље предлоге пројеката до-
биће, поред бесповратних средстава за успостављање Саветодавне служ-
бе за грађане, и техничку помоћ у виду израђене методологије за рад Са-
ветодавне службе и вођење евиденције корисника и корисница.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор кори-
сника, начину конкурисања као и документација за пријављивање, доступ-
ни су на сајту Програма Swiss PRO https://swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-
podrsku-lokalnih-samouprava-za-rad-savetodavnih-sluzbi-za-gradane.

Како би се заинтересоване локалне самоуправе упознале са детаљи-
ма програма подршке - од пријављивања и учешћа на јавном позиву пре-
ко критеријума за избор пројеката до добијања бесповратних средстава, 
програм Swiss PRO организоваће информативне сесије широм земље од 
25. марта до 3. априла 2019. године.

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару у хали спортова на Краљевици одржан је у не-
дељу 17. марта, шести Зимски карате турнир „Зајечар 2019“ у организацији 
Градског карате клуба „Зајечар“.

-На турниру је узело учешће девет екипа са 110 такмичара. Најмасо-
ванија екипа турнира био је Карате клуб „Суреидо „ из Бора. Најуспешније 
три такмичарке турнира су: Сара Крстић из Екипе Основне школе „Хајдук 
Вељко“ из Зајечара, Јована Јанкуцић из Градског карате клуба „Зајечар“ и 
Анђела Димитријевић из Карате клуба „Суреидо“ из Бора. Најуспешнија три 
такмичара турнира су: Михајло Тодоровић из Градског карате клуба „Заје-
чар“, Ненад Димитријевић из Карате клуба „Суреидо“ из Бора и Данијел 
Симић из Градског карате клуба „Зајечар“ – саопштено је из ГКК „Зајечар“.

У саопштењу се наводи и да је најуспешнији судија на турниру био 
Сенсеи Иван Радовановић 9. дан – интернационални карате судија из Кња-
жевца, док је врховни судија турнира био Сенсеи Кристијан Какаш 5. дан – 
интернационални карате судија из Звездана. Делегат турнира био је Сен-
сеи Мирослав Мића Радојковић 8. дан – интернационално карате судија 
из Зајечара.
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КРЕНУЛИ КРУЗЕРИ

РТАЊ СТАВЉЕН ПОД 
ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ

ВЕСТИ

РАКИТА ОБЕЗБЕДИЛА СЛОБОДНУ wIfI ЗОНУ У 
СЕЛИМА БРЕСТОВАЦ, СЛАТИНА И МЕТОВНИЦА

Сезона почела раније

Посебну вредност представља специфичан рељеф са 
купастим врхом „Шиљак“

Компанија Rakita Exploration, која послује у саставу кинеске рударске 
корпорације Зиђин Мајнинг, обезбедила је бесплатан WiFi сигнал у центри-
ма села Метовница, Брестовац и Слатина.

Реч је о куповини и монтажи професионалне опреме која сигналом 
покрива платое домова културе у сва три села, а слободна wифи зона на-
мењена је свим грађанима.

Донација је реализована кроз Програм подршке локалним заједни-
цама у три села јер је данас тешко било шта урадити без интернета, па је 
самим тим бенефит ове донације велики. 

Слободна wifi зона је намењена за више од 4.500 житеља ове три се-
оске месне заједнице, и јачине 50 мегабита у секунди, што ће корисницима 
омогућити задовољавајући пријем.

Корисност ове донације истичу челни људи месних заједница, али 
и житељи села.

“Бесплатан WiFi ће и старима и младима у Метовници много значи-
ти, јер у неким деловима села нема интернет сигнала. Захваљујући слобод-
ној wифи зони, многи житељи Метовнице ће много лакше моћи да ступе 
у контакт са родбином која живи и ради у иностранству и имаће бесплат-
ну комуникацију са светом или ће користити имејл“, каже Дејан Марковић, 
председник Савета МЗ Метовница.

Председник Савет МЗ Брестовац, Властимир Ћосић, истиче задовољ-
ство овом донацијом компаније Ракита.

„Слободна wifi зона у нашем селу ће бити веома корисна за омлади-
ну и не сумњам да ће се многи окупљати испред дома културе. Наравно, ко-

 СОКОБАЊА - Специјални резерват природе „Ртањ“ је одлуком Вла-
де Републике Србије стављен под заштиту државе као посебан биодивер-
зитет источне Србије. Специјани резерват природе „Ртањ“ који се простире 
на површини од 4 997 170 хектара, налази се у источној Србији, у југоза-
падном делу Карпатско-балканског планинског система, а администартив-
но припада општинама Сокобања и Бољевац. 

У оквиру природног добра издвојене су три зоне различитог степе-
на заштите. Специјални резерват природе „Ртањ“ је подручје изузетних ге-
олошких,геоморфолошких, биолошких,историјских и естетских вредности. 
Ова планина се одликује врло сложеном геолошком грађом, са стенама раз-
личите старости из периода палеозоика, мезозоика и кенозоика. 

Посебну вредност представља специфичан рељеф са купастим вр-
хом „Шиљак“ и врло стрмим падинама, крашким рељефом са дубоким ја-
мама и различитим облицима есхумираног субкутаног краса. 

На Ртњу се налазе врсте биљака које спадају у групу заштићених и 
строго заштићених биљака. Само на Ртњу расте изузетно ретка и ендемич-
на врста „Nepeta rtanjensis“. Од лековитих биљака издваја се и „Ртањски чај“. 

Ртањ, као типично планинско станиште, карактерише и присуство 
великог броја врста птица. За сада је евидентирано 89 врста, што сигурно 
није коначан број. Готово половина евидентираних врста заштићене су као 
строго заштићене врсте. 

У фауни сисара планине Ртањ посебно се истиче фауна слепих ми-
шева са 20 регистрованих врста, што чини две трећине од укупног броја 
регистрованих врста слепих мишева Србије од којих три врсте ових сиса-
ра, „Велики“, „Мали“ и „Јужни потковичар“, налазе на листи глобално угро-
жених врста.  М.Б.

МАЈДАНПЕК- У суботу, 16.марта у Доњем Милановцу је ненајављено 
пристао први овогодишњи крузер. Брод хотел са стотинама путника задр-
жао се у овој ђердапској варошици пар сати и најавио успешнију туристич-
ку сезону на Ђердапу. Према информацијама које још нису потврђене, оче-
кује се да током ове сезоне Доњи Милановац забележи око 220 пристајања 
луксузних брод хотела чији су се путници определили за пловидбу Дуна-
вом, а користе се приликом да упознају и ову све занимљивију туристич-
ку дестинацију у срцу Националног парка Ђердап, како због археолошког 
локалитета Лепенски вир, бројних природних и споменика културе, тако и 
оближњих Трајанове табле и Голубачког града.

Прошле године прво пристајање крузера забележено је половином 
априла, а укупно их је било 144. Они су у Доњи Милановац довели неколи-
ко десетина хиљада углавном, страних туриста.

 И.Ћ.

рист ће имати и старији житељи који често овуда пролазе. Колико сам ин-
формисан, брзина wифи сигнала је велика, тако да ће комуникација бити 
квалитетна. У сваком случају, захваљујемо се компанији Ракита на овој до-
нацији“, закључио је Ћосић.

Захвалност за донацију упутио је и Бобан Милојковић, члан Саве-
та МЗ Слатина.

„Ми са компанијом Ракита имамо заиста добру сарадњу. Недавно су 
ученици и млади у селу, уз помоћ донације Раките, добили ограду око школ-
ског игралишта. У току је сређивање парка у центру села које, опет, дони-
ра Ракита, и управо ће ова слободна wifi зона бити надоградња уређеном 
парку, тако да ће житељи села, и старији и млађи, имати један сређен про-
стор у коме ће моћи да се друже. Верујем да ће се добра сарадња са ком-
панијом Ракита наставити и у наредном периоду“, истакао је Милојковић. 

Један од бенефита увођења слободних wifi зона у ова три села је и 
олакшана комуникација житеља са компанијом Ракита, односно много лак-
ши и бржи приступ интернет сајту ове компаније. На тај начин, локално ста-
новништво ће имати бољи увид о конкурсима за посао, актуелним подаци-
ма изградње истражног нископа и др.

У текућој 2019. години, компанија Зиђин определиће значајна сред-
ства у оквиру Програма подршке локалним заједницама, који непосредно 
реализује компанија Ракита. 

Фото: Д. Новаковић
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„ЗДРАВЉЕ БУБРЕГА СВИМА И СВУДА”

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

У организацији Опште болнице Бор, Дома здравља Бор, 
Српског лекарског друштва, Савеза организација бубрежних инва-
лида Републике Србије и Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар 
обележен је Светски дан бубрега под слоганом “Здравље бубрега 
свима и свуда”. Тим поводом 14. марта 2019. године у великој сали 
Дома здравља Бор у 14 часова одржано је акредитовано предавање 
“Компликације код хроничне бубрежне инсуфицијенције”-предавач 
спец. др мед. Предраг Голубовић, специјалиста интерне медицине. 

На предавању је присутнима скренута пажња о свим компликација-
ма које се могу јавити код хроничне бубрежне инсуфицијенције и 
дате су препоруке како да сачувамо здравље својих бубрега.

Циљ oбележавања је подизање свести о важности бубрега, ор-
гана који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јав-
ности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве. Овогодишњи 

слоган апелује на промовисање здравља становништва кроз оси-
гуравање универзалног, одрживог и равноправног приступа ви-
сококвалитетној здравственој заштити и смањење неједнакости у 
здрављу међу различитим социјално-економским групама станов-
ништва.

Главна функција бубрега је излучивање токсичних продуката 
метаболизма и вишка течности из организма. Болести бубрега чине 

велику групу обољења различитог узрока, тока, клиничке слике и 
прогнозе. Ова обољења најчешће су изазвана инфекцијама, метабо-
личким поремећајима, токсинима и другим узроцима, а манифестују 
се као упале бубрега (гломерулонефритис, пијелонефритис, нефрот-
ски синдром) и акутна, односно хронична смањена функција бубре-
га (бубрежна инсуфицијенција). Процењује се да 850 милиона људи 
широм света болује од болести бубрега. 

Хронична болест бубрега је озбиљно обољење које због зна-
чајних трошкова лечења, лошијег квалитета живота, скраћеног рад-
ног и животног века оболелих представља значајан јавноздрав-
ствени проблем. Хроничне болести бубрега чине скоро трећину 
болнички лечених особа и чак 84% смртних исхода од свих болести 
бубрега. У стадијуму терминалне бубрежне инсуфицијенције (отка-
зивања функције бубре-
га) спроводи се дијали-
за или се трансплантира 
бубрег. 

Трансплантација 
бубрега се сматра најис-
плативијим третманом 
хроничне бубрежне ин-
суфицијенције, али она 
са друге стране подразу-
мева високе трошкове у 
погледу инфраструктуре 
и захтева доступност високо специјализованих тимова, давалаца ор-
гана и не може се обавити без подршке дијализе. 

Осам златних правила:
•	 Физичка активност
•	 Редовна контрола нивоа шећера у крви
•	 Контрола крвног притиска
•	 Правилна исхрана и одржавање нормалне телесне тежине
•	 Унос довољне количине течности
•	 Престанак пушења
•	 Користити лекове искључиво прописане од стране лекара
•	 Редовна контрола бубрега код особа које имају један или више 

фактора ризика
За сваку чашу воде, бубрег каже ХВАЛА!

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

Обележен Светски дан бубрега


