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БОРСКИ АЕРОДРОМ ПОСТАЈЕ ДЕО 
ПРЕДУЗЕЋА „АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ”

Изградња аеродрома завршена 1986 године

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРУГЕ НИШ-
ЗАЈЕЧАР 10 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ВАЂЕЊЕ 
ПОТОНУЛЕ НЕМАЧКЕ ФЛОТЕ

Креће реконструкција четири тунела између 
Мајданпека и Бора

Процењена вредност пројекта је 23 милиона евра

БОР - Аеродром Бор, као и остали мањи аеродроми постаће део предузећа 
Аеродроми Србије, најавила је Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и 
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре приликом недавне по-
сете Мајданпеку. Она је нагласила да још увек није познато да ли ће Борски аеро-
дром бити измештен на другу локацију што зависи од стратегије кинеске компаније 
Зиђин у погледу даљег развоја и отварања рудника Чукару Пеки.

- Чека се стратегија Зиђина у смислу како и где ће се развијати али до лета 
ћемо имати све информације и тада ћемо донети одлуку да ли се аеродром измеш-
та или не . Оног тренутка када борски аеродром уђе у састав Аеродрома Србије 
гледаћемо да кроз наш буџет министарства улажемо у аеродроме јер мислимо да 
постоји потенцијал, и све анализе које смо радили говоре да треба да развијамо 
борски аеродром – нагласила је Михајловићева.

Она је истакла да је инвестиција кинеске компаније Зиђин, важна не само за 
Борски округ већ и за читаву Србију.

-Радна група Владе Србије заједно ради са Зиђином и видећемо како ће се 
развијати путеви рудника и у односу на то ћемо знати шта даље радимо –додала 
је Михајловићева. 

Борски аеродром регистрован је за летилице које могу да приме до шест 
тона терета и 72 путника. Изузетно је погодан за чартер летове. Са свим пратећим 

Мирољуб Јевтић в.д. генералног директора „Иинфраструктуре железнице 
Србије“ нагласио је да почиње реконструкција четири тунела између Мајданпека 
и Бора а средином априла и реконструкција места у дужини од три километра од 
Заграђа до борске Слатине.

- Ту продужавамо даље на делу пруге од стајалишта Вељково код Неготина 
у дужини од пет километра где ћемо брзину са 30 повећати на 60 километра на сат. 
Следеће године следи побољшање квалитета пруге од Мајданпека до Прахово при-
станиште и подизање осовинског оптерећења са 20 на 22,5 тоне – казао је Јевтић.

Он је нагласио да су радови на прузи Ниш-Зајечар почели 25. фебруара а 
комплетан завршетак се очекује августа наредне године.

-Од 1961 године није рађена реконструкција и сада је започет ремонт ове 
пруге. Ангажоваћемо све своје капацитете и кад су у питању кадрови и механиза-
ција да овај посао завршимо и пре рока. Вредност радова је око 10 милијарди ди-
нара. Оно што је важно рећи је да ће бити већа брзина јер је пројектована брзи-
на 65 до 70 километра на сат, и то је једна од најлепших пруга у Европи. Готово да 
нема љубитеља железнице из света а да се није потрудио да путује овом пругом. То 
је пруга на којој има укупно 54 моста и 32 тунела – додао је Јевтић.

Он је нагласио и да је за путнички саобраћај „Србија воз“ је увео два нова 
пара возова између Пожаревца и Мајданпека.

 -Када се буде реконструисала пруга Ниш-Зајечар, „Србија воз“ ће такође об-
новити саобраћај са новим дизел моторним гарнитурама који су набављени из ру-
ског кредита. У јуну месецу ове године почиње реконструкција пруге Јајинци - Мала 
крсна, вредна 50 милиона евра, и трајаће 18 месеци и након чега ћемо имати ква-
литетнију инфраструктурну везу Зајечара са Београдом – каже Јевтић.

 Д.К.

НЕГОТИН, КЛАДОВО - Вељко Ковачевић, помоћник министра за водни са-
обраћај нагласио је да се наредне године креће са вађењем потонуле немачке фло-
те из Другог светског рата.

 -Први пут од 1945. године када је дошло до потапања немачке флоте, сада 
радимо вађење те флоте. Реч је о 22 брода који сужавају пловни пут, по професио-
налним габаритима треба да буде 160 а он се због тих бродова сужава на свега 90 
метара – каже Ковачевић.

Он је нагласио да ће ове године рониоци утврдити где се тачно налазе не-
експлодирана убојна средства , што је важно за безбедно вађење флоте из Дунава.

-Након тога по сачињавању извештаја, наредне године крећемо са вађењем 
22 брода из корита реке-наставља Ковачевић.

Процењена вредност пројекта је 23 милиона евра.
-Морам рећи да је 50 одсто новца из бесповратних средстава ЕУ а преоста-

лих 50 одсто из кредита Европске инвестиционе банке. За адаптацију бродске пре-
воднице у саставу ХЕ Ђердап 1 издвојено је 28,5 милиона евра, од тога је 17 мили-
она евра из кредита и 11,5 из бесповратних средстава ЕУ. Пројекат је већ уговорен 
и у току је. Лука Прахово је добила новог оператера а то је Еликсир који је ове го-
дине требао да уложи више од пет милиона евра у развој луке. Чекамо да се у са-
радњи са општином Неготин усвоји нови план детаљне регулације што ће омогући-
ти проширење капацитета Луке Прахово тако да у периоду од три до четири године 
треба да уложимо у ову луку око 20 милиона евра како би она омогућила пун пре-
товарни капацитет који је потребан и РТБ Бору и Скопској Железари и другим ве-
ликим индустријским комплексима – додао је Ковачевић. 

 Д.К.

објектима простире се на око 60 хектара. Изградња аеродрома је завршена 1986 
године, са пистом пресвученом „сувим асфалтом“ дужине 1.080 метара и 30 мета-
ра ширине, а изграђена је и управна зграда са хангаром. Да би се подигао на виши 
ниво неопходно је да се писта продужи за још 800 метара. У изградњи аеродрома 
учествовала је Војска и РТБ „Бор“. Борски аеродроме се убраја међу најбоље спор-
тске аеродроме у југоисточној Европи. Д.К.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
ОМОГУЋАВА ВЕЛИКУ УШТЕДУ

ЧУВАРИМА ЛЕТИНЕ БОНУС 6000 ДИНАРА

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

На седници Општинског већа у Кладову усвојено решење о подршци стрелцима

ПОЛИТИКА

КЊАЖЕВАЦ - Одборници Скупштине општине Књажевац усвојили 
су на седници у среду уговор о јавно - приватном партнерству на пројек-
ту реконструкције јавне расвете на територији општине, који ће омогући-
ти велике уштеде у потрошњи електричне енергије код јавног осветљења. 
Усвојен је и ребаланс буџета, а о оставкама и против њих кратко су на по-
четку седнице полемисали власт и опозиција.

О унапређењу и модернизацији јавне расвете, општина Књажевац 
почела је да размишља још у новембру 2016. године. Комисија за јавно – 
приватно партнерство Републике Србије позитивно мишљење на проје-
кат јавно – приватног партнерства без елемената концесије, дала је крајем 
јуна 2018. године, казао је на седници Скупштине општине Марко Ристић, 
дипломирани правник у Општинској управи. У отвореном поступку јавне 
набавке најповољнију понуду дала је група понуђача у којој су компаније 
из Новог Сада и Београда. 

‘’Комисија за јавно – приватзно партнерство Републике Србије дала 
је позитивно мишљење на овај пројекат 26. јуна 2018. године, након чега 
је СО Књажевац дала сагласност на пројекат. Тиме су створени формално 
– правни услови за покретање поступка кавно – приватног партнерства. 
Јада уговор буде потписан, рок је од шест месеци за замену свих сијалица 
и инсталацију новог система за одржавање расвете. Приватном партнеру 
се повереава одржавање система у наредних 15 година. Суштина пројекта 
је да ће доћи до велике уштеде у потрошњи електричне енергије код јав-
ног осветљења.’’

Друга важна тема 33. седнице Скупштине општине био је ребаланс 
буџета за 2019. годину, којим се у општинској каси прави додатни простор 
за новац који у Књажевац долази из републичких институција, или међу-
народних организација. Обе теме коментарисао је и председник Општи-
не Милан Ђокић.

-Драго нам је што можемо да констатујемо да смо добили доста сред-
става из осталих извора прихода за неке од пројеката које ћемо реализова-
ти. Потреба је била да се та средства уврсте у буџет. Мислим да са овим не 
стајемо, да ћемо до краја године добити позитивне одговре на још неким 
конкурсима и да ћемо добити, делимично, или потпуно суфинансирање од 
стране републичких министарстава и Владе и од стране међународних до-
натора. Суштина пројекта јавне расвете је да ће општина Књажевац, без ди-
нара инвестиције, своју јавну расвету заменити штедљивом ЛЕД расветом. 
Гарантована уштеда од стране приватног партнера је 82,13 одсто. Одржа-
вање јавне расвете коштало је 36 милиона динара. Тај издатак за 2019. го-
дину биће за 82 одсто мањи-казао је Ђокић.

Ово скупштинско заседање почело је, иначе, позивом Драгана Ман-
чића, шефа орборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’ да председник Општи-
не и његови сарадници поднесу оставке. Пре него ће са својим опозици-
оним колегама напустити седницу, Манчић је, као један од разлога за то, 
навео да ни након пола године од смене претходног, Скупштина нема свог 
председника.

-Предлог је да оставке поднесу председник општине, заменик, чла-
нови Општинског већа. Поднећу један од пет милиона разлога због којих 
они данас морају да поднесу оставке: Скупштина општине је највиши ор-
ган једне локалне самоуправе. Вољом једног човека, ми ни после шест ме-
сеци и даље немамо председника СО. То је непримерено за један овако оз-
биљан дом-рекао је Манчић.

Реплицирао је Милан Ђокић, истичући да се у уређеним државама, 
каква је Србија, власт добија на изборима.

-Лепо је кад овако шаљиво започенемо скупштинску седницу и да 
није тужна количина незнања, онда би заиста било смешно. Врло је интере-
сантно ово ‘’мора’’. Мора се само једно – да се умре. У демократски уређе-
ним државама, на власт се долази изборима, а не тако што неко негде упад-
не, поруши, поломи, звижди…-казао је Ђокић.

Он је истакао да напуштање седнице и наводна брига о бирачима, 
не доприносе демократском дијалогу, раду овог дома и развоју Књажевца.

-Жао ми је што они који се позивају на то како је одборнички ман-
дат важан, како је народ доделио мандате, како одборници не треба да слу-
шају никог другог, него само њих, што након што су се уписали како би узе-
ли своје дневнице, напустили су рад ове скупштине. Уопште их не занима 
да дају конструктивне предлоге и допринос раду овог тела-истиче пред-
седник.

На седници су усвојени програм рада Црвеног крста, као и извеш-
таји о раду установа културе. За вршиоца дужности директора Туристичке 
организације, након истека мандата Бобану Марковићу, именована је ди-
пломирани туризмолог Јелена Кинђер.

 Љ.П.

КЛАДОВО - На 11. седници Општинског већа у Кладову, усвојено 
је Решење о пружању финансијске подршке стрелцима са којима је Репу-
блички хидрометеоролошки завод потписао Уговор о ангажовању на про-
тивградним страницама на подручју општине Кладово, за време сезоне 
одбране од града која траје од 15. априла до 15. октобра. Финансијска под-
ршка општине Кладово садржи месечну накнаду у износу од 6.000 динара 
на име трошкова насталих за време ангажовања на лансирним станицама.

Током сезоне одбране од града, чувари летине од градоносних облака ће 
бранити 26.940 хектара обрадивог пољопривредног земљишта у Кључу, а 
дежураће на осам од укупно 12 противградних станица. За сада су због не-
достатка стрелаца и лошег стања објеката ван функције лансирне лампе 
“Кладово”, “Грабовица”, “ Купузиште” и “ Река”.

На седници Већа подршку је добио и предлог Одлуке о комунал-
ним делатностима на територији општине Кладово, као и предлог Решења 
о именовању чланова Савета за здравље општине Кладово, које је у скла-
ду са одредбама Закона о заштити права пацијената. Већници су усвојили 
и Програм стамбене подршке на територији општине Кладово који је уса-
глашен са одредбама Закона о становању. Једногласно је усвојен и Извеш-
тај Комисије о расподели средстава за финансирање или суфинансирање 
програма у области спорта и за ту намену од 22.400.000 динара издвојено 
је 19.890.000 динара. 

На седници Већа зелено светло добио је и Извештај о реализованим 
активностима Савета за безбедност саобраћаја за 2018. годину на подручју 
општине Кладово, као и Годишњи програм активности за унапређење без-
бедности саобраћаја на путевима у тој подунавској општини за 2019. Први 
пут већници су усвојили и Правилник за подстицање програма или недо-
стајућег дела за финансирање програма од јавног интерса које реализују 
цркве и верске заједнице у општини Кладово. За ту намену на годишњем 
нивоу у буџету је опредељено 5.000.000 динара.

 М.Р.
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УДОВИЧИЋ: БОР ЋЕ СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ 
ДОБИТИ НАЈМОДЕРНИЈЕ СТРЕЛИШТЕ

Очекује се да у наредна три месеца буде готов пројекат

БОР - На борском стрелишту ове године креће изградња нове 
стрељане, која ће бити једна од најмодернијих у овом делу Србије. 
Вања Удовичић, министар омладине и спорта изјавио је, приликом 
недавне посете Мајданпеку, да је Борски округ од круцијалног зна-
чаја када је реч о развоју националног спорта.

- То је првенствено због тога што имамо 80 посто деце које 
пролазе кроз кампове које директно министарство, односно Влада 
Србије финансира управо у Борском округу. Сходно томе желимо 
и да улажемо у нову инфраструктуру. Расписана је јавна набавка за 

пројектовање стрелишта и очекујем да ће у наредна три 
месеца бити готов пројекат и да ћемо ове године моћи 
да уђемо у расписивање јавне набавке за извођење ра-
дова који су по пројекту предвиђени да трају 12 месеци. 
Бор ће следеће године добити најмодерније стрелиште и 
поред Београда и Цареве Ћуприје биће други стрељачки 
центар. Желимо да пружимо могућност деци попут Бо-
бане Величковић, да могу да представљају Србију на Ев-
ропском првенству и да обезбедимо још боље услове за 
наше стрелце – казао је Удовичић.

Он је нагласио да се борско стрелиште налази на 
идеалној локацији, изнад града на брду, што у Европи и 
свету стрелишта немају тако добру позицију.

- Самим тим и због позиције желимо да привучемо 
велики број спортиста стрелаца не само из Србије већ и 
Европе и западног Балкана и управо нам је идеја да на-
правимо најмодерније стрелиште са модерним метама и 
свим оним условима за ваздушну пушку али и за мали ка-
либар и дамо могућност Бору да буде база за давање на-
ших најбољих стрелаца у наредном периоду. У односу на 

капацитете, број клубова и стрелаца, сматрамо да није потребно да 
буде превелико стрелиште, иако постоји могућност да се направи и 
изнад капацитета за град. У разговору са пројектантима, направиће-
мо оно што је прилагодљиво, првенствено што ће олакшати даље 
одржавање таквог једног спротског објекта у наредном периоду а 
опет треба гледати за наредних 20 година, капацитете и потенција-
ле када је реч о спортском туризму где треба да се улаже у свим тим 
аспектима – додао је Удовичић. Д.К.
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ДЕВЕТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ЗА РАЗВОЈ 
ПУТНЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Вања 
Удовичић, министар омладине и спорта посетили Мајданпек

МАЈДАНПЕК - Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије 
и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре изјавила је 
приликом посете Мајданпеку да ће ове године у путну инфраструктуру 
Борског округа бити уложено четири милијарде динара док ће у желез-
нички саобраћај Борског и Зајечарског округа бити уложено око пет ми-
лијарди динара.

-Када развијамо привреду морамо да мислимо и о ономе што се зове 
инфраструктура, много више него што смо то радили у претходном перио-
ду. Састанак и са градоначелником Бора и председницима општина био је 
конструктиван. Разговарали смо не само о локалним темама у смислу пут-
не инфраструктуре већ и о путу којим смо дошли од Кучева до Мајданпека 
који ће ове године у дужини од 10 км бити реконструисан и сређен а оста-
так следеће године. Разговарали смо и о брзој саобраћајници од аутопута 
до Пожаревца и даље до Голубца и Доњег Милановца. Биће пуно пројека-
та рађено управо у Борском округу – казала је Михајловићева.

Она је нагласила да је претходне четири године у одржавање путне 
инфраструктуре било уложено две и по милијарде динара.

-Ово је знак да са једне стране имамо стабилан буџет који може да 
подржи да заједно колико год можемо уложимо у јединице локалне само-
управе јер мислим да је то база спровођења наших закона, база одакле све 
почиње јесте и да ли људи остају овде да живе а то је сигурно улагање у ин-
фраструктуру . Енергетски ефикасна хала у Мајданпеку се сређује , четири 
пута ће бити нижи рачуни за струју и грејање –додала је Михајловићева.

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић заједно са министром ом-
ладине и спорта Вањом Удовичићем састала се у Мајданпеку са начелником 
Борског округа Владимиром Станковићем, градоначелником Бора Алексан-
дром Миликићем и председницима општине Мајданпек, Кладово, Неготин, 
Драганом Поповићем, Сашом Николићем и Владимиром Величковићем 

са којима су разговарали о развоју путне и спортске инфраструктуре, же-
лезничком саобраћају и другим важним темама из ресора Министарства.

- Улагали смо у развој спортске инфраструктуре, јачање спортског 

туризма и јачање туризма јер кроз 250 милиона колико је уложено у омла-
дински спортски камп Караташ а и данас кроз уложена средства у ренови-
рање спортске хале у мајданпеку желимо да пошаљемо поруку да је источ-
на Србија за нас изузетно важна, као и да желимо да привлачимо велики 
број страних туриста, да јачамо спортске организације са територије Бор-
ског округа али и омладинске организације и домаћи туризам, да имамо 
више ноћења кроз спортске утакмице И спортске догађаје као што смо у 
Бору организовали међународни ватерпорло турнир, што нам је жеља да 
радимо и у Мајданпекуи и осталим општинама. Желимо да кроз организа-
цију балканских првенстава, националних и међународних турнира при-
вучемо и већи број спортских организација и спортиста у Мајданпек – ка-
зао је Удовичић.

Он је нагласио да је важно подстакнути већу активност омладин-
ског сектора који може да помогне председницима општина у развијању 
локалне заједнице.

-Највише пажње ћемо улагати у наредном периоду у омладински 
сектор јер мислимо да управо млади морају да буду импулс и пример 
свим грађанима и да кроз омладинске пројекте , омладински активизам и 
кроз рад са младима побољшамо услове за све грађане целокупне Србије, 
првенствено Борског округа. Жеља је да кроз школски и женски спорт, оја-
чамо и увучемо што већи број девојчица као и деце у систем школског спор-
та и на томе желимо да радимо. Хала која се сређује биће прилагођена и за 
особе са инвалидитетом, чиме дајемо још једну могућност за јачање спор-
тског туризма али и за организацију и такмичење када је реч о нашим па-
раолимпијцима – додао је Удовичић.

Председник општине Мајданпек Драган Поповић изразио је захвал-
ност што се улаже у Мајданпек.

-За радове у спортској хали које је прошлогодишње обећање пред-
седника Србије Александра Вучића , издвојено је 30 милиона из буџетске 
ресерве. Радови су у току, завршетак се очекује 4. маја, И то је доказ да ова 
Влада и председник републике Србије испуњавају задата обећања – ка-
зао је Поповић.

Начелник Борског округа Владимир Станковић нагласио је да је од 
изузетне важности повезивање министарстава и локалних самоуправа на 
највишем нивоу.

- Ово је велики помак за Борски округ. Одређен је велики број пла-
нова који ће бити реализован у овој години, делом и наредне године – ка-
зао је Станковић. Д.К.
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ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
1,45 МИЛИОНА ДИНАРА

ПОТЕНЦИЈАЛ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НЕДОВОЉНО ИСКОРИШЋЕН

ОВЕ ГОДИНЕ 200 
ПРИСТАЈАЊА КРУЗЕРА

НОВИ СИСТЕМ ЗА АНГАЖОВАЊЕ 
СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

ЈП “Комуналац” конкурисало за средства 
у оквиру јавних радова

Производња хране на еколошки одржив начин све 
популарнија у Европи

Међународно путничко пристаниште у Доњем Милановцу 
остварује све боље резултате

На сезонским радовима ангажовано 
до 80.000 грађана у Србији

НЕГОТИН - У оквиру пројекта “Повећање прилика за запошљавање сезон-
ских радника” НАЛЕД је уз подршку Немачке развојне сарадње, организовао у Не-
готину обуку за кориснике портала Сезонски радници. Послодавци, сходно Зако-
ну о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним 
делатностима, који је ступио на снагу овог јануара, у обавези су да пријављују и 
одјављују сезонске раднике електронским путем Пореској управи. 

-Закон уређује поједностављен начин радног ангажовања и плаћања поре-
за и доприноса за рад за особе на пословима који су сезонског карактера у секто-
ру пољопривреде, шумарства и рибарства, а са циљем да се послодавцима олакша 
ангажовање радника на сезонским пословима, а сезонским радницима омогући да 
за свој рад добију сва права која из ове врсте ангажовања произилазе- каже Дра-
ган Агатуновић из Пореске управе.

Према неким проценама сезонски ради и до 80.000 грађана у Србији, а чак 
95 одсто њих ради на црно. Сама процедура пријављивања је једноставна и траје 
мање од 10 минута, за разлику од раније процедуре регистрације по уговору о по-
временим и привременим пословима.

Закон предвиђа да послодавац има право да ангажује сезонске раднике 
највише 180 дана у току календарске године, рачунајући дане од прве пријаве рад-
ника до последње одјаве, с тим што се не броје дани када није било ангажовања 
радника.

Један радник не може да ради код истог послодавца на сезонским посло-
вима више од 120 дана. На сезонским пословима моћи ће да буду ангажовани за-
послени, пензионери, малолетници од 16 година (у складу са Законом о раду), као 
и незапослени и примаоци социјалне помоћи који притом не губе права на накна-
де које су дотад примали.

Сви радници пријављени преко портала www.сезонскирадници.гов.рс имају 
право на пензијско и инвалидско осигурање, али и на осигурање у случају повре-
де на рад, као и на дневни одмор.

Издатак за порез и доприносе нижи је за чак трећину у односу на претход-
ни модел и износиће 303 динара дневно за једног сезонског радника.

 С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК - Међународно путничко пристаниште у Доњем Милановцу 
из године у годину бележи све боље резултате, изјавио је Вук Перовић, директор 
Агенције за управљање лукама.

- За прошлу годину смо евидентирали 143 пристајања крузера и преко 
20.000 путника. То је повећање од 20 посто у односу на број пристајања крузера и 
преко 30 одсто у односу на број путника. За ову годину имамо најаву да ће бити око 
200 пристајања крузера што указује да је пројекат изузетно успешан. Стратегијом 
је предвиђено и међународно путничко пристаниште у Лепенском Виру и у наред-
ном периоду ћемо о том пројекту разговарати са челницима општине Мајданпек – 
казао је Перовић.  Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Производња хране на еколошки одржив начин, без употре-
бе тешких метала, синтетичких пестицида и хербицида све је популарнија у Ев-
ропи и свету, али је потенцијал органске производње и даље је недовољно иско-
ришћен у нашој земљи. 

Већини пољопривредника оваква врста производње и даље је непознаница, 
каже Валентина Алексић, дипломирани инжењер пољопривред из Пољопривред-
не саветодавне службе.

-Органска пољопривредна производња обавља се по Закону. То је контро-
лисани вид производње. Потребно је да се пољопривредни произвођачи обрате 
сертификационој кући и потпишу уговор у којем је тачно дефинисано како треба 
обављати тај посао. Серификациона кућа одређује да ли је земљиште погодно за ор-
ганску производњу. Нема хемијских препарата, вештачких ђубрива, али постоји спи-
сак препарата који могу да се користе у органској производњи-казала је Алексићка.

Цена сертификата је различита и зависи од обима и врсте производње, а 
сертификат може бити самостални, или групни.

Иако је цена производа добијених из органске производње до чак 300 од-
сто већа у односу на конвенционалне, под овом производњом, у Србији се налази 
тек нешто преко 15 хиљада хектара, односно само 0,44 одсто од укупних обради-
вих површина. У настојању да се таква ситуација промени, Министарство пољо-
привреде субвенцијама стимулише органске произвођаче и рефундира до 40 од-
сто трошкова сертификације.  Љ.П.

КЛАДОВО - На јавни позив Националне службе за запошљавање за орга-
низовање спровођења јавних радова Јавно предузеће “Комуналац “ конкурисало 
је са пројектом “Уређење локалитета, Трајанов мост и чишћене дивљих депонија 
на градској периферији у Кладову” . На тим пословима на одређено време биће ан-
гажовано 10 незапослених лица у стању социјалне потребе, лица утврђена као ви-
шак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица и дугорочно неза-
послени. Јавни рад траје четири месеца ,вредност пројекта у оквиру одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре и заштите животне средине је 1.450.000 динара, 
а финансира га држава.

- Запослени у ЈП “ Комуналац “осим о чистоћи градских улица, брину и о 
уређењу и одржавању зелених и парковских површина и дивљих депонија на град-
ској периферији.предузеће запошљава 54 радника, од којих они који су агажова-
ни у радној јединици “Чистоћа” на 26 локација у граду празне подземне контејне-
ре појединачне запремине око 3,3 кубика. Осим тога они свакодневно чисте девет 
улица у граду укупне површине 52.280 квадрата, тако да би уз организовање и спро-
вођење јавног рада успешно решили проблеме у оквиру заштите животне среди-
не-казао је в.д директора “Комуналац” Никола Думитрашковић.

 М.Р.
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НЕ ПАЛИТЕ НИСКО 
РАСТИЊЕ

СЕЋАЊЕ НА 
НАСТРАДАЛЕ У НАТО 

БОМБАРДОВАЊУ

BALCANICA SUPERIOR 
ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

ВЕСТИ / ОГЛАС

Апел из Oдељења за ванредне ситуације

Положени венци и цвеће на спомен обележја у згради ПУ Бор 
и код тржног центра Коцка

Саопштење за јавност

БОР - Одељење за ванредне ситуације у Бору апелује на грађане, с об-
зиром на то да је, претходних недеља, регистровано повећање броја пожара 
на отвореном простору, да не спаљују ниско растиње на отвореном, јер на тај 
начин излажу опасности не само себе, већ и своје суседе и материјална добра.

Подсећамо грађане да Закон о заштити од пожара забрањује спаљивање 
остатака стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору,као и 
ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, 
изузев на одређеним, видно обележеним местима.

Непоштовање законских мера заштите од пожара повлачи прекршајну 
одговорност за коју су прописане новчане казне, за физичко лице 10.000 дина-
ра, а за правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара.

Припадници Одељења за ванредне ситуације у Бору појачаће надзор 
над спровођењем мера заштите од пожара на отвореном простору, а против 
особа која не поштују забрану спаљивања, поднеће захтев за покретање пре-
кршајног поступка.

БЕОГРАД - Директор РАРИС-а Владан Јеремић је на националној конфе-
ренцији о брендирању која је одржана у Београду „Брендирање – Стварање бољег 
окружења за живот и пословање“ представио Регионални бренд источне Србије 
„Balcanica Superior“.

 Балцаница Супериор је поред примера из Шведске и Хрватске представље-
на као јединствени пример добре праксе у Србији. Пример Balcanice Superior као 
регионалног бренда који дугорочно повећава видљивост једног региона на гло-
балном нивоу је изазвао живу дискусију и интересовање учесника конференције.

Регионални бренд источне Србије „Balcanica Superior“ је регистрован и за-
штићен код Завода за интелектуалну својину као жиг гаранције. „Балцаница Супе-
риор“ гарантује купцима да се ради о одређеном степену квалитета брендираног 
производа или услуге као и да су они пореклом из источне Србије.

Сертификовани партнери бренда „Balcanica Superior“ су: Тимомед - Књаже-
вац, Винарија РАЈ - Неготин, Адонис – Сокобања, Винарија Матаљ – Неготин, Хотел 
Албо - Бор, Ресторан ЖУПАН – Сокобања, МДС – Књажевац, Етно село “Гостољубље” 
Сиколе – Неготин, СЦС Плус - Књажевац и Фрутимо, село Петруша - Књажевац.

Више информација на www.balcanicasuperior.rs

Обавештавају се власници свих нелегално прикључених објеката на систем 
даљинског грејања, да до 01. 04.2019 год. у просторијама РЈ ‘’Топлификација’’ Бор у 
у лици Ђорђа Андрејевића Куна бр.12, поднесу захтев за легализацију прикључе-
них објеката, при чему неће сносити никакве санкције, нити додатне трошкове за 
досадашње нелегално коришћење топлотне енергије.

Након истека овог рока ЈКП ‘’Топлана’’ Бор спровешће акцију контроле свих 
корисника, искључених са система даљинског грејања, при чему ће нелегално 
прикључени потрошачи сносити све трошкове прикључења, као и друге законом 
предвиђене мере које осим наплате нелегално коришћене топлотне енергије, под-
разумевају и високе новчане казне.

БОР - Представници локалне самоуправе и Полицијске управе Бор положи-
ли су венце и цвеће у згради ПУ Бор у знак сећања на настрадале припаднике МУП 
Србије у НАТО бомбардовању 1999 године.

- Пет полицијских службеника је тада страдало, од којих су двојица из Бора. 
Треба их се сећати и не заборавити да су они српски хероји који су бранили Србију. 
Морамо се из дана у дан сећати свакога ко је свој живот дао за борбу и за своју др-
жаву али и сећати се тога што се десило а то је да је на један веома чудан начин 
донета одлука да се подигне војска и да се без обзира на унутрашњу борбу и уну-
трашњу битку која се водила у једној држави, осудио народ на бомбардовање и на 
један веома тежак чин. Треба да се сећамо и да говоримо да више никада не сме да 
се понови оно што се десило 1999. године и током свих претходних ратова где су 
страдали наши људи-казао је је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Он је нагласио да се данас у Србији води политика мира и стабилности.
- Не треба заборавити да су се од НАТО бомбардовања до данас многе ства-

ри промениле у Републици Србији и да је данас Србија земља која разуме, поштује 
и зна своја права и обавезе али исто тако зна како и на који начин се треба борити 
за једну велику, слободну и демократску Србију која припада Европи , Европској 
унији а исто тако зна и поштује своју браћу Русе и Кинезе. Увек ћемо памтити нашу 
браћу хероје који су своје животе оставили и положили борећи се за своју отаџби-
ну али исто тако умети да причамо деци и нашим будућим поколењима на који на-
чин треба волети своју земљу - додао је Миликић. 

Цвеће су преставници града Бора и борачких организација положили и на 
спомен обележје настрадалим Боранима код тржног центра Коцка.

 Д.К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП 
„ТОПЛАНА’’ БОР
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КО ГОД ДА СТЕ ВИ, ГДЕ ГОД ДА СТЕ, 
ВОДА ЈЕ ВАШЕ ЉУДСКО ПРАВО

ЗА МАЛУ СИМЕОНУ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ
Светски дан воде 22. март 2019. - „НЕ ОСТАВЉАТИ НИКОГА ИЗА”

Хуманитарни концерт ученика Уметничке школе „Стеван Мокрањац“

Тема Светског дана вода 2019. је „НЕ ОСТАВЉАТИ НИКОГА ИЗА”. Ово је при-
лагођавање централног очекивања од Агенде за одрживи развој 2030: како одржи-
ви развој напредује, сви морају имати користи.

Како се то односи на воду?
Циљ 6 Одрживог развоја (СДГ 6) представља тежњу да се осигура доступ-

ност и одрживо управљање водама за све до 2030. године, по дефиницији, то зна-
чи не остављати никога иза себе.

У чему је проблем?
Данас, милијарде људи и даље живи без питке воде – у својим домаћинстви-

ма, школама, на радним местима, фармама и фабрикама боре се да преживе и на-
предују. Маргинализоване групе - жене, деца, избеглице, аутохтони народи, особе 
са инвалидитетом и многи други - често су запостављени, а понекад и суочени са 
дискриминацијом, док покушавају приступити и управљати безбедном водом која 
им је потребна.

Шта “безбедна вода” значи?
‘Безбедна вода „је скраћеница за” безбедно управљање питком водом: во-

дом која је доступна, на располагању када је то потребно, и без загађења.
Зашто је важно?
Ко год да си, где год да си, вода је ваше људско право. Доступност питке воде 

подупире јавно здравље и та доступност је кључна за одрживи развој и стабилан 

и просперитетан свет. Не можемо напредовати као глобално друштво, док многи 
људи живе без питке воде.

Шта је људско право на воду?
У 2010. години, УН је установила „право на безбедну и чисту воду за пиће и 

санитацију, као људско право које је од суштинског значаја за пуно уживање жи-
вота.” Право на воду даје право сваком, без дискриминације, на довољну количи-
ну воде, безбедну, прихватљиву, физички доступну и приступачну воду за личну и 
кућну употребу, што укључује воду за пиће, личну хигијену, прање одеће, припре-
му хране и личну употребу и хигијену домаћинства.

Зашто су људи „остављени иза“?
Људи остају без исправне воде из више разлога. У наставку су неки од „раз-

лога за дискриминацију” који узрокују да одређени људи буду у посебно неповољ-
ном положају када је реч о приступу води:

• пол
• раса, етничка припадност, вероисповест, каста, језик и националност
• инвалидитет, старост и здравствено стање
• имовинско стање, економски и социјални статус,
Други фактори, као што су деградација животне средине, климатске проме-

не, раст становништва, сукоби, присилно расељавање и миграциони токови могу 
такође несразмерно да утичу на маргинализоване групе путем утицаја на воду.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ РАДИ?
Да не би “оставили никога иза”, морамо ус-

мерити наше напоре ка укључивању људи који су 
маргинализовани или игнорисани. Службе које су 
задужене за водоснабдевање морају задовољи-
ти потребе маргинализованих група и њихов глас 
мора да се чује у процесима доношења одлука. Регу-
латорни и правни оквири морају да осигурају право 
на воду за све људе, као и довољно средстава која 
морају бити правично и ефикасно усмерена ка онима којима је то најпотребније.

Такође, Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље “Ти-
мок“ Зајечар, можете се обратити и упутити захтев у свим случајевима када вам је 
потребна физичко-хемијска, микробиолошка, биолошка и/или паразитолошка ана-
лиза воде, било да је у питању: вода за пиће, изворска и минерална вода, подземна 
вода, површинска вода, вода за купање и рекреацију (базени, купалишта, хидрома-
сажне каде), отпадна вода, котловска вода, вода из расхладних уређаја, вода за на-
водњавање, или вода непознатог порекла.

*текст преузет и адаптиран са интернет странице 
UN https://www.worldwaterday.org/resources/

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР
ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

НЕГОТИН - Ученички парламент Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Не-
готину иницирао је акцију прикупљања средстава за лечење трогодишње Симеоне 
Јокановић, ћерке неготинског свештеника Марка, која болује од неуробластома. На 
концерту који су организовали, али и у сарадњи са архијерејским намесништвом 
неготинским и уз помоћ хуманитарних прилога Неготинаца, ђаци ове школе при-
купили су више од 100.000 динара.

-Био сам на снимању емисије „Играј за завичај“ у којој такмичио наш Давид 
Матејевић и који је поклонио новац малој Симеони која се бори са опаком болешћу 
и лечи у САД. То ми је дало идеју да и ми, ученици Уметничке школе, организујемо 
хуманитарни концерт јер имамо богат репертоар и имамо чиме да се представимо. 
Неготину недостају концерти уметничке музике, а и хуманитарни концерти и мисли-
ли смо да је ово савршен спој – каже Давид Сурдановић из Ученичког парламента.

На концерту за Симеону наступили су, том приликом, ученици средње му-

зичке школе са одсека клавира, трубе, соло певања, гитаре и хармонике, али и хо-
рови основне музичке школе и Мешовити хор средње са диригентима Алексан-
дром Ђукић и Ружицом Рајковић. Ученици неготинске Уметничке школе планирају 
сличан хуманитарни концерт и у Зајечару. 

У Комерцијалној банци отворен је и жиро-рачун за уплате, на име свештени-
ка Марка Јокановића, оца мале Симеоне, број 205-9001020559666-95.

 С.М.Ј.


