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МЕЂУГРАНИЧНА САРАДЊА ШАНСА 
ЗА РАЗВОЈ БОРСКОГ ОКРУГА

Владимир Станковић, начелник Борског управног округа за “Тимочке”

Један од битних фактора је едукација и информисање људи 
о могућностима добијања средстава кроз пројекте међуграничне 
сарадње са суседним државама. Говоримо о програмима минималне 
вредности 250 000 евра. То је добра прилика за решавање многих 
проблема и ту видим шансу за развој Борског округа. Од великог је 
значаја добра сарадња између локалних самоуправа и републичке 
власти. Постоје питања која су од општег значаја за округ, где би 
локалне самоуправе удружено решавале један проблем, чему треба 
посветити пажњу, нагласио је у интервјуу за недељник “Тимочке” 
Владимир Станковић, начелник Борског управног округа.

Недавно је у Мајданпеку одржан састанак са Зораном Ми-
хајловић, потпредседницом Владе Србије и министарком грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. Шта је у начелу дого-
ворено када је реч о Борском округу?

-Договорено је пуно добрих програма када је реч о по-
бољшању путне инфраструктуре као и у области спорта, водног 
саобраћаја и железнице, што је подједнако важно за сва места у 
Борском округу. Напоменућу само неке од њих. За град Бор при-
премаће се пројектно техничка документација за други део треће 
траке у дужини од 690 метара и изградњу дела обилазнице гра-
да у дужини од 2,15 километра, чиме би се изместио теретни са-
обраћај из центра града. Припремаће се документација како би се 
стекли услови за изградњу дела обилазнице града Бора ка Кривељу у 
дужини од 8,7 километра која постоји али је у лошем стању. За-
тражено је појачано одржавање државних путева Бресто-
вац-Метовница-Гамзиградска бања –Гамзиград, као и 
Брестовачка бања -Злот-Бољевац који повезује 
Бољевац и Бор. Исто тако и појачано одржа-
вање државног пута Злот-Злотске пећине у 
дужини од 2,9 километра и пута Поречки 
мост-Клокочевац-Милошева кула-Загра-
ђе-Вржогрнац-Зајечар-Звездан у дужи-
ни од 32,6 километра. Било је речи и о 
изградњи фискултурне сале за потре-
бе Економско - трговинске и Технич-
ке школе с обзиром да 650 ученика 
нема салу а закључак је да се над-
лежни обрате Канцеларији за 
јавна улагања уз предлог да 
се ради санација постојеће 
школе са изградњом фи-
скултурне сале. Говори-
ло се и о преузимању по-
требних активности за 
изградњу стрељане. Када 
говоримо о Неготину, биће 
урађена ревитализација пут-
не инфраструктуре држав-
ног пута Неготин –Зајечар у 
дужини од 12 километра у току 2019. 
године а радиће се и деоница Бадњево-Ван-
ча чесма у дужини од 7,5 километра. Пут Него-
тин-Радујевац ће се радити у септембру. Током 
ове године радови ће бити изведени и на деони-
ци Медовачке пивнице у дужини од 12 километра 
а вредност радова је око 200 милиона динара. За ре-
конструкцију хале општина ће припремити техничку документацију и конкурисаће 
за средства код Министарства спорта. До краја маја ове године биће завршено пет 
километра од Вељкова до Кобишнице. У општини Кладово ће изградња моста код 
Милутиновца бити завршена до августа 2019. године. Реконструкција државног 
пута Кладово – Корбово –Милутиновац и то девет километра ове деонице требало 
је да крене 15. априла, док ће током следеће године бити рађен остатак пута. Уго-
ворени су радови на појачаном одржавању дела државног пута Кладово-Брза па-
ланка. Говорило се и о изградњи два тениска терена. За 2020. годину је у плану да 
се за пругу од Мајданпека до Прахова подигне осовинско оптерећење са 20 на 22,5 
тоне , а од Прахова до Коридора 10 на 22,5 тоне осовине. Такође, биће обновљено 
и 10 км пута Мајданпек-Кучево. Предочен је проблем са водоснабдевањем, однос-
но акумулацијом у летњим месецима, припремљен је елаборат и то ће се решавати. 
Радиће се и пресвлачење путног правца према Влаолу кроз Јасиково који прола-
зи кроз четири села у дужини од око три километра, а помоћи ће се и реализација 
пројекта комуналне инфраструктуре.

Шта је договорено у области водног саобраћаја?
- У области водног саобраћаја улагања су предвиђена у вредности од 50 ми-

лиона евра. Радиће се пројекат адаптације бродске преводнице чија је реализација 
започета ове године а завршава се 2020. Упућена је молба према општини Прахо-
во да се убрзају процедуре за измену плана детаљне регулације. Пројекат вађења 
потонуле флоте почеће на лето 2019. а у плану је да се заврши 2021. Треба напоме-
нути и да је Министарство животне средине предложило град Бор за реализацију 
пројекта изградње канализационе мреже и пречишћавање отпадних вода у окви-
ру споразума са Мађарском. “Топлана” је проблем у Мајданпеку због правно имо-
винских односа што ће се такође решавати а прихваћен је и предлог да се отвори 
пристаниште на Лепенском виру. Посебно ме радује што је било дозвољено пред-
лагање важних пројеката и мимо протокола и што се обратила пажња и на могуће 

повезивање Неготина и Видина.
Кажите нам нешто више о томе.

- Објаснио сам колико би значило прављење пруге од Него-
тина до Видина, за растерећење саобраћаја према потезу Коридора 
према Димитровграду, ако би се одавде ишло преко Видина на Кала-
фат у Бугарску и у Румунију. На састанку се чуло да је пре два месеца 
упућена молба Бугарима и захтев за решавање овог питања на исти 

начин. То је важно, између осталог, и за индустријско повезивање 
железничким саобраћајем Србије са Европском унијом. Иниција-
тива је упућена према бугарској страни с обзиром да би се постиг-

ло вишеструко растерећење железничког саобраћаја. 
Да ли има потребе за измештањем борског аеродрома?

-Као што је нагласила Зорана Михајловић, потпредседница 
Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре о томе ће се тек говорити. Пуно тога зави-
си од стратегије кинеске компаније “Зиђин” и даљег 

правца развијања рудника. Борски аеродром ће 
ући у састав Аердорома Србије и неприхватљи-

ва је идеја да се налази изнад рудника, већ је 
потребно да се измести на нову локацију. У 

току је израда студије која ће дати одговор 
на поменута питања. Према неким пода-

цима није предвиђено измештање ае-
родрома до 2035 године, али то све 

зависи од стратегије Зиђина. Сма-
трам да је добро што ће Борски ае-

родром ући у састав Аеродро-
ма Србије јер ће то свакако 

утицати позитивно на његов 
даљи развој и стављање у 

функцију.
Каква је са-

радња између ло-
калних самоуправа 
и републичке власти?

- Та сарадња је 
јако добра. Велики број 

ствари је везан за Борски 
управни округ а одређени програми 

се решавају и директно са ресорним министарствима. У прет-
ходном периоду је решено доста проблема, за све смо доносили 

заједничке закључке и упутили их Влади Србије.
Да ли је развијена регионална сарадња?

- Постоје питања која су од општег значаја за Округ, где би локалне 
самоуправе удружено решавале један проблем. Једно од питања које мора бити 

решено је сточно гробље за Борски округ. Тренутно имамо само једно регистровано 
сточно гробље које је запуштено и налази се у Неготину. Ако то не буде грађено кроз 
заједничка средства из буџета, мој предлог је био да се реализује кроз прекогранич-
ни пројекат са Румунима. Надам се да ћемо ускоро почети да решавамо то питање. 

Где видите шансу за развој Борског округа?
-Један од битних фактора је едукација и информисање људи о могућности-

ма добијања средстава кроз пројекте међуграничне сарадње са суседним држава-
ма. Говоримо о пројектима минималне вредности 250 000 евра. То је добра шанса 
за решавање многих проблема. Кладово заједно са Турн Северином ради обједиње-
ну туристичку понуду на десетак локалитета и притом ће рехабилитовати поједине 
туристичке потенцијале, историјске споменике и оно што људе интересује да по-
сете. Са Сталном конференцијом општина и градова постоји могућност да се од-
ређени проблеми решавају на нивоу две или три локалне самоуправе и са сусед-
ским општинама. 

 Д.К.
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ШАНСА ЗА 
НЕЗАПОСЛЕНЕ

ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 2,5 
МИЛИОНА ДИНАРА

ОПШТИНА НЕГОТИН СТИПЕНДИРА 
27 УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

ПРИЈЕМ ЗА МАШУ 
ВИРЈАНОВИЋ

Општина Мајданпек упутила позив за Јавне радове

У Мајданпеку Општинско веће одлучило о (су)финансирању 
медијских пројеката

Средњошколцима по 4.000 а студентима по 7.000 динара

На државном такмичењу из физике ученица ОШ “Вук 
Караџић” освојила треће место

МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна, 17.седница Општинског већа Мајданпек у 
овом мандату протекла је у знаку утврђивања висине средстава за финансирање 
манифестација од значаја за општину и по расписаном јавном конкурсу за суфи-
нансирање пројеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног ин-
формисања.

Општина Мајданпек је ове године из буџета издвојила шест милиона дина-
ра за финансирање манифестација, а на овој седници утврђено да се за 13 манифе-
стација почев од Ускршњих дана фолклора у Црнајки и „Јоргованфеста“ на Мирочу, 
преко Поречког котлића, „Тин-а“ и „Бачијаде“ до „Кољешијаде“ и „Плашинтијаде“ ус-
мери 4,5 милиона динара, с тим што ће преостали део бити накнадно распоређен. 
Наглашено је да ће са организаторима манифестација бити потписани уговори како 
се не би догодило, као претходних година да се накнадно појављују за накнаду до-
датних трошкова. 

Чланови Општинског већа су на предлог комисије за оцену пројеката одлу-
чили да се 2,5 милиона динара буџетских средстава за суфинансирање пројеката у 
циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања расподели тако 
што ће од 21 пријаве на конкурс, 897,5 хиљада динара додели Радио телевизији 
Мајданпек, односно Т1 телевизији, 427,5 хиљада продукцији „За медиа“ 600 хиља-
да динара предузећу „Штампа, радио и филм“ Бор, а по 250 хиљада динара „Сашка 
радију“ из Мосне и борском „ММ Бонед“, једином за штампане медије.

Овом приликом одлучено је да се приступи изради Плана детаљне регула-
ције заштићеног подручја археолошки локалитет Лепенски вир.

 И.Ћ.

МАЈДАНПЕК- Општина Мајданпек упутила је 10.априла Јавни позив за орга-
низовање спровођења јавних радова у области одржавања и обнављања јавне ин-
фраструктуре у овој години. Право учешћа имају јавна и јавно комунална предузећа 
са седиштем на подручју општине Мајданпек, а радови се могу обављати у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања животне средине. 

Јавни радови, као мера активне политике запошљавања, имају за циљ 
првенствено радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица ( младих до 
30 година старости, жена, лица која посао траже дуже од годину дана, лица без ква-
лификација, вишкова запослених) и незапослених у стању социјалне потребе, ради 
очувања и унапређења њихових радних способности, али и остваривања одређе-
ног друштвеног интереса.

За реализацију јавних радова у овој години буџетом општине је предвиђе-
но 5,4 милиона динара.

 И.Ћ.

НЕГОТИН - Општина Неготин стипендираће за школску 2018/2019. укупно 
27 младих, од којих троје студената , који се школују за наставнике немачког јези-
ка, соло певања и клавир, дефицитарних кадрова у нашим школама, двоје са про-
сечном оценом изнад девет и 22 ученика средњих школа.

Међу средњошколцима је десеторо гимназијалаца, три из Уметничке, по два 
из Техничке, Пољопривредне школе, али и петоро ученика који се школују у Бео-
градској гимназији, Српској православној богословији, Медицинској школи и Му-
зичкој школи “Даворин Јенко”.

На име стипендије, а реч је о 10 стипендија годишње, средњошколцима ће 
месечно бити уплаћивано по 4.000 динара, а студентима по 7.000, и то ретроактив-
но од 1. септембра до данас средњошколцима, а од 1.октобра студентима, а даље 
у месечним ратама. 

-Знам да ово није довољно, радићемо на томе да у наредном периоду из-
двајамо и већа средства за стипендирање најбољих, јер је ово улагање у будућност, 
што је наш циљ и једина перспектива-рекао је приликом потписивања уговора о 
стипендирању, Владимир Величковић, председник општине Неготин.

Код студената се иначе, судећи по критеријумима конкурса, бодовала ефи-
касност студирања, успех у претходном школовању, дефицитарност занимања и 
просечна примања по члану домаћинства. Средњошколцима се такође бодовао 
успех, просечни приходи у породици, али и награде на републичком и међународ-
ном нивоу. Прошле године је неготинска локална самоуправа стипендирала четво-
ро студената и 13 средњошколаца. С.М.Ј.

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Саша Николић приредио је 
пријем за Машу Вирјановић, ученицу VI разреда градске осмогодишње школе, која 
је на 41. Државном такмичењу из физике за ученике шестог, седмог и осмог разре-
да, освојила треће место. 

За такмичење младих физичара надарену Кладовљанку припремала је про-
фесорка Јелена Петковић користећи задатке са претходних такмичења који су знат-
но тежи од оних који се раде на часовима редовне наставе. На пријему код председ-
ника општине Кладово била је и Гордана Јовановић, директорка ОШ “ Вук Караџић” 
у којој је одржано такмичење 545 физичара из свих крајева Србије. 

- У младе вреди улагати јер су они наш понос и то су до сада потврдили без-
број пута, зато је обавеза локалне самоуправе да пружи максималну подршку тален-
тованој деци и ми то чинимо. Поносан сам на Машин резултат јер је она на најлеп-
ши начин допринела афирмацији ОШ “Вук Караџић” и општине Кладово-казао је 
Саша Николић, председник општине Кладово.

Организатори такмичења били су Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја и Друштво физичара Србије, а покровитељ општина Кладово.

 М.Р.
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ПРВИ ПУТ ИЗВЕДЕНА ОПЕРАЦИЈА 
КИЛЕ ЛАПАРАСКОПСКОМ ТЕХНИКОМ

БОР - У Општој болници у Бору по први пут је изведена операција 
киле лапараскопском техником. Тим борских хирурга у саставу др Жељко 
Јовановић и др Љубомир Тошић, предвођени гланим оператором др Сло-
боданом Јовановићем, хирургом из Ниша успешно су извели прве три опе-
рације овог типа техником која је у свету јако популарна и призната.

- У Бору смо урадили прве операције лапараскопском техником у ре-
шавању киле предњег трбушног зида, како примарних тако и постопераци-
оних кила уз употребу посебних мрежица које су погодне за постављање 
у трбух. У свету се сматра да је ово златни стандард у решавању пробле-
ма пацијената који поседују постоперативне инцизионе и примарне киле 
предњег трбушног зида. До сад смо у нишком Клиничком центру урадили 
преко 600 операција ове врсте и на нашу радост од скора смо почели да 
сарађујемо и са осталим здравственим центрима између којих је и болни-

ца у Бору – казао је др Слободан Јовановић, заменик директора Центра за 
минимално инвазивну хирургију Клиничког центра Ниш.

Лекари приликом операције кила предњег трбушног зида уз помоћ 
камере уграђују мрежице. Операције киле уз помоћ лапараскопским ме-
тодама у Клиничком центру у Нишу изводе се од 2006. године са великим 
степеном успешности у односу на отворени приступ . Др Јовановић исти-
че да су предности вишеструке, због много мањег броја компликација то-
ком постоперативног периода.

- Код оваквих операција нема класичног реза него се лапараскопским 
путем поставља мрежица са задње стране и нема могућности за постопера-
тивну инфекцију. Много је бржи опоравак и раније враћање физичким ак-
тивностима. Пацијенту је довољно месец дана да поново буде радно спо-
собан, а раније у зависности од могућих компликација које су биле доста 
честе у виду инфекције постоперативне ране могао је опоравак да траје и 
више месеци. Већа је била и могућност за друге компликације везане за 
неку трауму у самом трбуху или слично – додаје др Јовановић.

Он је нагласио да резултати показују да је успешност оваквих опе-
рација већи од 90 одсто док код захвата отвореном оперативном техни-
ком има компликација између 30 и 40 процената, што је велики бенефит 
за пацијенте.

Борски хирург др Љубомир Тошић, изразио је захвалност доктори-
ма из Ниша и управи болнице у Бору што је пружена прилика да доктори 
примењују овај вид операције и код овдашњих пацијената. 

-Бржи је опоравак, мање стопе рецидива и то су нове методе које 
су постале стандард у већем делу света па и код нас. Годишње изводимо 
између 650 и 700 операција а када је реч о вентралним килама до 60 опе-
рација. У болници су пацијенти раније проводили седам до 10 дана након 
операције, настављало се са кућним лечењем и опоравак је трајао до два 
месеца. Надамо се да ћемо сада боравак у болници да сведемо на три до 
четири дана, и након тога још месец дана кућног опоравка до потпуног 
враћања редовним активностима – казао је др Тошић и нагласио да оче-
кује да листа чекања за овај тип операција неће бити дуга. 

 Д.К.

У Општој болници у Бору примењене нове методе
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Почели 46. Сусрети села општине Неготин

Хидроелектрана „Ђердап два“ прославила 34. рођендан

ДОГАЂАЈИ

МАНИФЕСТАЦИЈА 
ОТВОРЕНА У ЈАСЕНИЦИ

РАДНИЦИМА УРУЧЕНЕ 
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

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

НЕГОТИН - Овогодишња традиционална манифестација народног 
изворног стваралаштва окупила је седам неготинских села, који ће до 22. 
априла приказати своје играчко и певачко умеће, али и настојања да сачу-
вају аунтентичне игре, песме и обичаје овог краја источне Србије.

Традиционална манифестација „Сусрети села“ отворена је у Јасени-
ци, селу које је прошле године понело титулу свеукупног победника смо-
тре која се у општини Неготин одржава већ 46 година.

-Ваше залагање у окупљању мештана, чланова културно-уметнич-
ких друштава и у реализацији програма, који ће, не сумњам, и ове годи-
не показати сву раскош нашег народног стваралаштва, изузетно је важ-
но и представља карику која повезује прошлост, садашњост и будућност. 
Посебно је важно у последње време, када се суочавамо са великим одли-
вом становништва из нашег краја. Из тог разлога заједно морамо истрајати 

у настојањима да се ова манифеста-
ција организује још дуги низ година 
- рекла је Мерлина Селенић, заменик 
председника Општине.

Ове године на “Сусретима 
села” учествују културно-уметничка 
друштва из Јасенице, Чубре, Шарка-
мена, Сикола, Штубика, Јабуковца и 
Кобишнице.

Општина Неготин, као покро-
витељ манифестације обезбедила 
је ове године 70.000 динара за сва-
ко културно уметничко друштво, за 
припрему и организацију, док Дом 
културе „Стеван Мокрањац“, као ор-
ганизатор манифестације, обезбеђује 
превоз учесника и озвучење.

-Број овогодишњих учесника је мањи у односу на претходну, али се 
искрено надам да ће нам се идуће године придружити и представници дру-
гих села који ове године нису то могли да учине. Позивам вас да се такми-

чите, дружите, да чувате и приказујете 
обичаје нашег краја, да негујете лепо-
ту музике са ових простора, поштује-
те и следите богату традицију и коре-
не - рекла је заменица председника 
Општине отварајући “Сусрете села”.

Иначе завршна смотра ове 
смотре изворног народног ствара-
лаштва биће одржана у мају, у окви-
ру Мајских свечаности поводом Дана 
општине Неготин, када ће се у ре-
вијалном програму представити нај-

боље тачке и бити проглашен победник 46. по реду манифестације „Сусре-
ти села“. С.М.Ј.

НЕГОТИН - Хидроелектрана “Ђердап два“ свечаном академијом у 
Дому културе „Стеван Мокрањац“ обележила је 12.април, дан када је пре 
34 године, агрегат број три произвео прве киловате електричне енергије. 

Како је на академији истакао Синиша Матовић, директор огранка ХЕ 
„Ђердап два“ за 34 године постојања хидроелектрана произведено је 46 
милијарди 340 милиона 785 хиљада киловатчасова. 

-Крајем маја почиње капитални ремонт агрегата број 2 у трајању од 
117 дана, а ремонтну сезону завршавамо средином децембра када завр-
шавамо капитални ремонт аграгата број 1. Наша електрана прву половину 
године ради максималним капацитетом, док другу половину, када је на Ду-
наву мање воде користимо за ремонте. Скоро да нема опреме коју не тре-
ба прегледати и у случају потребе довести у максимално исправно стање. 
У овом послу који следи, као и у претходним ремонтним сезонама велику 
помоћ пружају нам наше колеге из „Ђердап услуга“ као и остали партнери 
који су дали велики допринос да имамо овако добре резултате – рекао је 
Синиша Матовић. 

Прошле године су на кусјачкој електрани пре рока завршили капи-
талне ремонте агрегата А7 и А8, ремонт трећег степена бродске превод-
нице, ремонте преливних поља 3 и 4, као и ремонте помоћних опрема и 
блок трансформатора.

-У протеклом периоду хидроелектрана „Ђердап два“ је остварила 
значајне резултате. У прва три месеца ове године пребачај плана је био 13 
одсто. Значајан је податак да за 34 године просечно ангажовање сваког од 
агрегата било отприлике 250.000 радних сати. Зато су планови за будућ-
ност, свакако, ревитализација свих агрегата „Ђердапа два“, ревитализација 
бродске преводнице и замена опреме преливних поља – рекао је Радми-
ло Николић, директор за производњу струје у огранку ЕПС-а „ХЕ Ђердап“.

На свечаној академији уз учешће инструменталиста, соло певача и 
Мешовитог Хора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ под управом Ружице 
Рајковић, Хора Цркве Свете Тројице са Светланом Кравченко, хоровођом, 
као и КУД „Стеван Мокрањац“, уручене су и јубиларне награде радницима. 
Њих укупно 19 награђено је за 10, 20 и 30 година рада на ХЕ „Ђердап два“. 

 С.М.Ј.

СУСРЕТИ СЕЛА И У БОРСКОМ КРАЈУ
Манифестација „Сусрети села 

2019“ у борском крају траје пуних 58 
година. Манифестација се одвија по 
принципу два пута домаћин и два пута 
гост, а завршна манифестација ће бити 
одржана у селу Метовница, саопштено 
је из борског Центра за културу. У са-
општењу се наводи и да ће 20. априла 
,,Сусрети села“ бити одржани у селу 
Шарбановац са почетком у 20 сати где 
ће наступити КУД-ови из Шарбановца 
и Луке. Наредног дана у селу Кривељ у 
20 сати наступиће КУД-ови из Кривеља 
и из Слатине. Организатори манифе-
стације су Установа „Центар за културу 
града Бора“, културно-уметничка 
друштва и сеоске МЗ а покровитељ  
град Бор.
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Навршило се 10 година како те нема.
Како време пролази, тако сам очекивала олак-

шање, али оно није дошло.

КРСТА ГРУЈИЋ
(02. 05. 2009 - 02. 05. 2019.)

Знам да ћу остатак живота провести без тебе, али 
сам сретна што сам имала твоју љубав и доброту.

Са мном си у мислима до мог краја.
Захвална на свему,

Олга

Едукација намењена сеоским туристичким домаћинствима

Тематска радионица за власнике категорисаних објеката

СЕМИНАР О РУРАЛНОМ ТУРИЗМУ

ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 
ЗА „СТАН НА ДАН”

 БОР - Регионална Агенција за развој источне Србије, Одељење туристичке 
инспекције Ниш и Туристичка организација Бор организовали су дводневни семи-
нар како би сеоским туристичким домаћинствима, предузетницима и смештајним 
угоститељским објектима у домаћој радиности пружили неопходне информације 
о пословању у руралном туризму.

На семинару је било речи о правима и обавезама оних који се баве рурал-
ним туризмом и одредбама новог закон о туризму, који почиње да се примењује 
од 01. јула.

- Нови закон је регулисао нека болна питања која су се до сада јављала а 
то је издавање фактура и категоризацију, правне прописе, норме, а значајне изме-
не се односе на то да сада пружаоц услуга у сеоском туристичком домаћинству и 
у домаћој радиности може да издаје фактуру госту –казао је Зоран Миловановић, 
пројект менаџер из РАРИС -а. 

Он је нагласио да је могуће да преко wеб сајта Е- управа стране госте пру-
жалац услуга може да пријави од своје куће користећи интернет, што је од великог 
значаја нарочито за места која су удаљена од града.

- Биће подигнута платформа Е- туризам преко које ће се радити пријава го-
ста а моћи ће електронски и да се плаћа боравишна такса. Новина је и да у сеоском 
туристичком домаћинству можете да угостите до 30 госта, да им пружите услуге 
смештаја, али можете и туристичку групу која није гост на ноћењу да им понудите 
оброк и пружа се могућност да се прошири делатност и оствари додатни приход 
– каже Миловановић.

Драгица Павловић, начелник Одељења туристичке инспекције из Ниша при 
Министарству трговине туризма и телекомуникација, је нагласила да треба обрати-
ти пажњу на сеоска туристичка домаћинства и домаћу радиност, јер је то оно што 
је посебно у борском крају. 

- Желимо да помогнемо свим оним људима који су заинтересовани да раз-
вијају туризам, да их упутимо у то како иду поступци категоризације и како треба 
обезбедити минималне техничке услове који су врло једноставни и који испуња-
ва свака кућа у нашем крају. Категоризација нам је важна да бисмо конкурисали за 
ваучере путем којих долази и највећи број нових туриста и што се у пракси показа-
ло као најбоља реклама – казала је Павловићева.

Она је нагласила да су се до сада највећи проблеми јављали са непријављи-

вањем гостију.
- Са новим сетом прописа где ће се на годишњем нивоу плаћати само 1000 

динара по једном лежају надам се да ће сви легално пословати. Сматрам да свако 
ко се озбиљно бави неким послом не жели да ради то илегално а и грађане инете-
ресује да буду сигурни и да не страхују од евентуалних контрола и проблема-до-
даје Павловићева. 

Јасмина Стојадиновић из Брестовачке бање успешно се бави туризмом већ 
десет година.

- Прописи се морају испоштовати. Регистровани смо, капацитет је 16 лежаје-
ва, пружамо услуге домаће хране по избору госта и цене су приступачне. Ноћење 
је 1000 динара по особи а прихватамо и ваучере. Трудимо се да дођу туристи али 
недостаје још садржаја у бањи како би њихов боравак био у потпуности испуњен – 
каже Стојадиновићева. Д.К.

КЛАДОВО - Уколико су услови пружања услуга у туризму бољи го-
сти ће се осећати конфорније, једна је од порука са тематске радионице 
коју је за издаваоце смештаја у сарадњи са РАРИС-ом организовала Тури-
стичка организација општине Кладово.

-Да би власници домаћинстава успешно одговорили захтевима про-
бирљиве туристичке клијентеле, али и стандардима које регулише закон 
неопходна је стална едукација. У нашој општини је евидентирано 55 ка-
тегорисаних објеката, чији власници располажу са 412 лежајева. Они су у 
2018. години остварили 9740 ноћења - истакао је Давид Ђурђевић, дирек-
тор ТОО Кладово.

На тематској радионици власници категорисаних објеката, сазна-
ли су зашто је важна категоризација смештајних капацитета, које ће актив-
ности у наредном периоду спроводити туристичка инспекција , као и због 
чега је Законом о туризму и о угоститељству уведено паушално опорези-
вање оних који се баве том делатношћу.

- У Закону о туризму који је ступио на снагу 22. марта ове године 
предвиђено је и паушално опорезивање оних који издају “стан на дан”. Из-
нос пореза зависиће од категоризације и промета, а домаћини ће бити оба-
везни да сами пријављују госте јер ће им то олакшати пословање -казала 
је Драгица Павловић, начелница туристичке инспекције при Министарству 
туризма из Ниша.  М.Р.

ТУРИЗАМ
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„ЖЕНЕ СЛИКАРИ 2019”ПУТ ДО УСПЕШНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИКА

Познати резултати конкурса за овогодишњу XVII 
Међународну изложбу

НСЗ у Бору организовала дводневну обуку

БОР - Национална служба за запошљавање у Бору организовала је дводнев-
ну обуку „Пут до успешног предузетника“ са циљем да се полазници упознају са за-
конским одредбама, креирањем бизнис плана и могућим изворима финансирања.

- Првог дана је теоријски део, другог дана је радионица на којој лица попуња-
вајући захтев са бизнис планом, аплицирају за самозапошљавање. Првог дана су се 
полазници упознали са појмом предузетништва, његовим значајем и предностима 
и излагали своје пословне идеје. Разговарали смо о томе да ли је прави тренутак и 
када су они спремни за улазак у неку потпуно нову делатност, о могућим изворима 
финансирања, као и о правним облицима пословања – казала је Даница Раденко-
вић, организатор програма запошљавања.

На овој дводневној обуци је ангажовано 21 незапослено лице, а до сада је 
успешно обуку завршило 120 особа.

-Најинтересантније је да је већина полазника заинтересована за предузет-
ничке радње, а јако мало за отварање предузећа. Верујем да њима оваква обука 
значи пуно и највеће интересовање међу њима у теоријском делу изражено је за 
уговорне и обавезе које се тичу плаћања пореза и доприноса. Интересовање за 
овакав вид обука је велико – додала је Раденковићева.

Боранка Јелена Куртић већ две године тражи посао у струци али безуспеш-
но. Одлучила је да се бави приватним бизнисом.

- По занимању сам ПР менаџер али не могу да пронађем посао у струци тако 
да сам се одлучила за једну овакву обуку и да отворим своју радњу. Размишљала 
сам о томе да се бавим производњом намештаја и иако је у Бору и околини кон-
куренција велика видела сам да то успева и да је могуће и желим да се опробам у 
томе. Ова обука ми пуно значи највише како бих се упознала са свим законским од-
редбама у вези плаћања доприноса и осталих битних ставки – казала је Куртићка.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК - На конкурс за велику међународну, сада већ XVII 
Међународну изложбу “ Жене сликари 2019”, која ће од 20. априла бити 
отворена у Мајданпеку, пристигла су 192 рада 121 уметнице из Републи-
ке Српске, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије.

Како је било најављено, Стручни жири је већ донео и објавио одлу-
ку о наградама, па се тако зна да је GRAND PRIX – Велика награда излож-
бе припала је Цветки Хојник, магистру ликовне уметности из Словеније за 
рад “The dark side to the moon”. Прва награда за сликарство, према ономе 
што је одлучио стружни жири иде у руке Даници Веселиновић, академској 
сликарки из Лознице за рад “Без назива I”. “Глава у облацима” је награђени 
рад Зоране Бажалац, уметнице из Крагујевца, победници у категорији цр-
тежа. Ивани Флегар, магистру уметности из Београда, припала је награда 
у категорији графике, за рад “CRACK”, док је у категорији скулптуре за рад 
“Киша” лауреате Ивана Мартић, академска сликарка из Београда. У катего-
рији дигитал арт награда је припала Наталији Симеоновић, доктору умет-
ности из Београда за рад “Смајли”.

Награде ће бити уручене уметницама на отварању изложбе 20. апри-
ла.

Организатор и ове велике Међународне изложбе “Жене сликари 
2019” је Центар за културу Мајданпек. И.Ћ.
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„ВАКЦИНЕ ДЕЛУЈУ, ШТИТЕЋИ НАС 
СВЕ ЗАЈЕДНО“ 24-30.4. 2019. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање 
обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе 
од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу 
из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала 
СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка.

Ова четрнаеста недеља имунизације у Европском региону, обележава се 
истовремено у свим регионима СЗО.

Недеља имунизације је иницијатива која је координирана од стране Реги-
оналне канцеларије СЗО за Европу у сарадњи са земљама чланицама и партнери-
ма у циљу повећања обухвата и изградње позитивних ставова у вези неопходно-
сти имунизације. 

Имунизација је резултат колективне одговорности. 
Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете 
правовремено и потпуно вакцинисани.

Вакцине су временом постале жртве свога успеха, јер се не “виде“ оболели, 
већ само они који нису имали прилику да оболе од болести против којих су вак-
цинисани. 

Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Иму-
низацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама 
превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, вели-
ки кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, про-
ливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце.

Сваке године се региструје два до три милиона смртних исхода од пнеумо-
кокних инфекција, ротавирусних инфекција, дифтерије, тетануса, великог кашља, 
малих богиња код невакцинисаних лица, међу којима је највише деце испод 5 го-
дина живота. 

Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси 
искорењивању дечије парализе.

Према подацима СЗО, укупан број пријављених случајева полиомијелитиса 
на глобалном нивоу у 2018. години износио је 33 у односу на 22 колико је пријављено 
у 2017. години. Сви случајеви су изазвани типом 1 дивљег вируса полиомијелитиса, 
а последњи случајеви изазвани типом 3 регистровани су 2012. године. Полио се 
ендемски и даље одржава у три земље (Пакистан, Авганистан и Нигерија). Тип 2 
вируса дечије парализе се не региструје од 1999. године у свету, а од априла 2016. 
године све земље које у својим програмима имунизације примењују оралну полио 
вакцину искључили су из даље примене вакцину која садржи вакцинални полио 
вирус тип 2.

У 2019. години навршава се 21 година од последњег регистрованог 
аутохтоног случаја дечије парализе изазваног дивљим полиовирусом у Европском 
региону СЗО (Турска 1998.). Све земље региона стекле су статус земаља без 
полиомијелитиса у јуну 2002. године.

Пре увођења вакцине против малих богиња, која је у примени скоро 50 го-
дина, процењује се да је годишње умирало од ове болести око 2,6 милиона особа. 

У 2017. години, 85% деце у свету је примило једну дозу вакцине против ма-
лих богиња до свог другог рођендана, у односу на 73% 2000. године. У истом пери-
оду је регистрована и редукција смртних исхода за 85%. Код једног детета од два-
десет оболелих мале богиње изазивају запаљење плућа, а од сваких хиљаду деце 
која добију мале богиње, једно или двоје ће умрети.

 У претходној години у Европском региону СЗО пријављено је 82.596 слу-
чајева морбила у 47 од 53 земље, са 72 смртна исхода, што је највећа забележена 
вредност у последњој деценији (15 пута више у односу на 2016. годину, а три пута у 
односу на 2017. годину). Највеће епидемије у Европском региону СЗО су регистро-
ване у Украјини, Руској федерацији, Румунији и Србији, а међу земљама ЕУ у Руму-
нији, Италији, Пољској и Француској, са 35 смртних исхода. Хоспитализовано је 61% 
оболелих. До епидемија је дошло због пада обухвата ММР вакцином у општој по-
пулацији, специјалним популационим групама и територијама, прекида у снабде-
вању вакцинама као и недовољно осетљивог система надзора.

 Епидемије са 1000 и више случајева су регистроване у 7 од 53 земље. То су 
Украјина, Грчка, Грузија, Француска, Руска Федерација, Италија и Србија. Највећи 
број оболелих се региструје у Украјини, а највећи број смртних исхода у Румунији 
(22), а затиму у Украјини (15) и Србији (14). 

На основу података Европске верификационе комисије за елиминацију мор-
била/рубеле, закључно са 2017. годином у 43 од 53 земље Европског региона СЗО 
прекинута је трансмисија морбила, а у 37 тај прекид траје дуже од 36 месеци, Иако 
се процес елиминације морбила континуирано спроводи у земљама ЕУ, и даље се 
у областима са ниским обухватом региструју епидемије у општој популацији и међу 
здравственим радницима.

 У 2018. години регистровано је 4935 случајева морбила у Србији (стопа 
инциденције 70,3/100.000), без територије српских енклава на Косову и Метохији 
у којима је регистрован 141 случај. Епидемија је почела у октобру 2017. године, 
највећа је у последњих 20 година и у њој су после толико година регистровани смрт-
ни исходи. Највиша стопа инциденције од 319,6/100.000 забележена је у Пчињском 
и Нишавском округу (315,5/100. 000), а потом следе Рашки са 179,4/100.000 и град 
Београд са 93,9/100.000. 

Већина оболелих особа (93%) је била невакцинисана, непотпуно вакцини-
сана или са непознатим вакциналним статусом. Највиша специфична стопа инци-
денције је у узрасту испод годину дана живота (597/100.000), а потом у узрасту 1-4 
године (258/100.000) и у узрасту 35-39 година (223/100.000). 

Од укупног броја оболелих, 1659 (33,6%) је било хоспитализовано, а компли-

кације су регистроване код 37% оболелих. Од компликација најучесталија је била 
дијареја која је регистрована код 1317 особа (26,7%), затим пнеумонија код 485 
(9,8%), отитис медиа код 18 (0,4%) и енцефалитис код двоје (0,04%). 

У 2018. години пријављено је 14 смртних исхода (стопа морталитета 0,2/100. 
000, Лт 0,3%). Највећа специфична стопа морталитета је регистрована код млађих 
од 1 године (1,6/100.000), потом у узрасту 1-4 године (1,1/100.000), као и у узрасту 
30-34 године (0,8/100.000). 

И даље је неопходно радити на основним стратегијама према плану актив-
ности елиминације морбила: достизању и одржавању обухвата преко 95% у свим 
административним јединицама, достизању и одржавању индикатора квалитета у 
активном надзору и спровођењу допунске имунизације невакцинисаних и непот-
пуно вакцинисаних лица, како би се достигао циљ елиминације морбила у најмање 
5 региона СЗО до краја 2020. године.

Драматичан пад оболевања од вакцинама превентабилних болести довели 
су до тога да се неке заразне болести сматрају делом прошлости у Европи. Насу-
прот томе, близу милион особа у Европском региону СЗО није вакцинисано осно-
вим вакцинама и болести које се могу превенирати вакцинацијом континуирано 
изазивају оболевање, компликације/ секвеле и чак смртне исходе. 

У претходним годинама, земље Европског региона су суочене са епидемија-
ма малих богиња, рубеле, заушака које се јављају код осетљиве популације која није 
вакцинисана или није вакцинисана на време. Како заразне болести не познају гра-
нице епидемије се шире из земље у земљу.

Добро функционисање имунизационог система је један од кључних елеме-
ната за снажан здравствени систем и припрема земље за будуће јавно здравстве-
не изазове. Обухват имунизацијом је један од индикатора доступности примарне 
здравствене заштите и процене капацитета здравственог система.

ПОРУКЕ:
Доносиоци одлука треба да креирају професионални, едукативни и социјал-

ни систем подједнаке доступности вакцина.
Здравствени радници треба да буду кључни извор информација о вакцина-

ма за родитеље. Изградњом поверења у вакцине спашавају се животи.
 Сваки родитељ треба да игра кључну улогу у заштити своје деце избором 

да их вакцинише. Свако дете заслужује да буде заштићено од вакцинама превен-
табилних болести.

 Истраживачи на пољу вакцина спасили су милионе живота развојем без-
бедних и ефикасних вакцина. 

Радећи на томе да свако дете прими потребне вакцине бивамо заслужни за 
креирање будућности без вакцинама превентабилних болести.

Вакцине штите од болести, спашавају животе и стварају основу за дуг и здрав 
живот.

Вакцинацијом против заразних болести не штите се само вакцинисани, већ 
и они око њих.

Захваљујућу вакцинацији, број случајева дечије парализе је од 1988. годи-
не редукован за 99%. Заједно можемо искоренити полио.

Вакцинацијом против инфекције изазване хуманим папилома вирусом (ХПВ) 
можемо превенирати 90% карцинома грлића материце.

ХПВ вакцина у комбинацији са скринингом је најефикаснија стартегија у пре-
венцији карцинома грлића материце.

Морбиле су једна од најзаразнијих болести. Невакцисана деца испод 5 година 
живота су у највећем ризику од оболевања и компликација, укључујући смртни исход.

Рубела инфекција код трудница може изазвати побачај или конгениталне 
малфомације плода. Вакцинацијом у детињству штити се особа цео живот.

Вакцина против хепатитиса Б је 95% ефикасна у превенцији инфекције, раз-
воју хроничне болести и карцинома јетре узроковане хепатитисом Б.

Достизање и одржавање колективног имунитета популације против за-
разних болести вакцинацијом је суштина заједничких напора у свим земља-
ма света.

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар
Центар за контролу и превенцију болести

Недеља имунизације у Европском региону СЗО


