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ПРЕДЛОЖЕНО ПОСКУПЉЕЊЕ КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА И СМЕШТАЈА ДЕЦЕ У ПУ „БАМБИ“

ЗАХТЕВИ ЗА ОГРЕВ ДО 15. ЈУЛА

Одржане седнице Градског већа града Бора

У Мајданпеку заседало Општинско веће

БОР - Чланови Градског већа усвојили су на недавно одржаној седници 
предлоге за повећање цена комуналних услуга и смештаја у Предшколској устано-
ви „Бамби“. У образложењу Одлуке о утврђивању висине цена у Предшколској уста-
нови „Бамби“ Бор се наводи да је ова установа доставила предлог економске цене 
за смештај деце у складу са Правилником о мерилима за утврђивање цена услуга 
у дечијим установама. 

- Постојеће цене су утврђене почетком 2015. године, а предложене еко-
номске цене и учешће родитеља у цени боравка су веће у односу на постојеће 
цене приближно за целодневни боравак 24%, за целодневни боравак припремног 
предшколског програма 28% и за полудневни боравак припремног предшколског 
програма 39% -наводи се у образложењу ове одлуке.

Предвиђено је да висина учешћа родитеља у цени услуга у Предшколској 
установи ‘’Бамби’’ Бор по детету за целодневни боравак учешће износи 20 % од-
носно 4.398,00 динара месечно, за целодневни боравак припремног предшкол-
ског програма учешће износи 20% односно 3.984,00 динара месечно, и за полуд-
невни боравак припремног предшколског програма учешће износи 20% односно 
1.875,00 динара месечно. 

У образложењу Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада ЈКП „3.октобар“ Бор 
се наводи да је анализом захтеваних цена овог предузећа по категоријама кори-
сника закључује се да су цене за све кориснике услуге сакупљања, одвожења и де-
поновања комуналног отпада увећане за 17,5% осим за кориснике који обављају 
производну делатност где је повећање 20% због виших трошкова пружања услуга.

-Према наводима самог предузећа разлог за увећање цена је увећање цена 
горива, резервних делова, уља, мазива и осталих улазних елемената који повећа-
вају трошкове обављања ове комуналне услуге-каже се , између осталог, у образ-
ложењу овог решења.

У образложењу Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП „Водовод“ Бор се истиче да јепрема на-
водима предузећа разлог за повећање цена тај што садашње цене које су у при-

мени од 01.08.2015. године не покривају трошкове пословања. Тражено повећање 
по захтеву износи 20% само за грађанство, како би се приближиле категорије по-
трошача „грађани“ и „привреда“ а у складу 
са чланом 25. Закона о комуналним делат-
ностима којим је утврђено непостојање 
разлике у ценама између различитих ка-
тегорија потрошача, сем ако се разлика 
заснива на различитим трошковима обе-
збеђивања комуналне услуге. 

 Увећање за непривреду сврста-
вањем у категорију привреда за пијаћу 
воду је 51,84% и 13% за одвођење отпад-
них вода.

У образложењу Решења о давању 
сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
Топлотне енергије ЈКП „Топлана“ се каже 
да је ово предузеће поднело захтев за 
увећање цена за купце у тарифној групи 
за стамбени простор за 17 %. Према наво-
дима самог предузећа разлог за увећање 
цена је увећање цене енергената и оста-
лих трошкова.Предложена цена ЈКП „То-
плана“ Бор износи 96,72 дин/м2.

-Ускоро ћемо радити на замени 22 
километара цеви и смањити трошкове и 
губитке воде. Разговарамо да се уради и 
соларно догревање воде и да се смање 
трошкови угља са 47 на 25 хиљаде тона. 
Директори морају да раде одоворно свој 
посао или ће бити смењени. Убудуће када 
радите планове пословања морају да буду 
реални. Не да се приказује да је посло-
вање на нули или је губитак 50 милиона 
а заправо он износи 150 милиона дина-
ра. У наредном периоду прегледаћу ко-
лику плату примају радници, како сте и 
на који начин систематизовали радна ме-
ста. Више овако неће моћи да се ради –
рекао је Александар Миликић , градона-
челник града Бора директорима јавних 
предузећа.

Већници су усвојили и предлог 
одлуке о изменама и допунама одлуке 
о буџету града Бора за ову годину, као и 
предлоге одлука о комуналном реду и о 
држању домаћих животиња и кућних љубимаца на теритроији града Бора. Д.К.

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је и прошлог четвртка одржана седница 
Општинског већа припремна за седницу Скупштуне општине која је заказана за 
1.јул.

На самом почетку, усвојен је Нацрт решења о усвајању Извештаја о посло-
вању јавног предузећа за стамбене услуге Мајданпек за 2018.годину, као и Нацрт 
одлуке о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима којом је до 15.јула 
продужен рок за подношење захтева корисника новчаних социјалних помоћи и вој-
них и породичних инвалида из општине Мајданпек, за остваривање права на на-
бавку пет метара огревног дрвета. 

Чланови Општинског већа усвојили су Измену одлуке о манифестацијама 
од значаја за општину Мајданпек на предлог Центра за културу Мајданпек да се 
уместо Фестивала фолклора “Орфео” организује “Мајданфест” и допуну, на предлог 
који је стигао из Туристичке организације Општине Мајданпек, да се на списак ма-
нифестација уврсти и Међународни турнир у вараличарењу “Миша гвоздени”, који 
ће бити организован у децембру.

Својом Одлуком чланови општинске владе дали су сагласност да се Спорт-
ском савезу општине доделе на управљање и коришћење спортска хала и базен на 
10 година у закуп без накнаде.Како се чуло, тамо треба да се упосле техничка лица 
која би радила на одржавању, затим, хигијеничари и други, како би објекти били 
у функцији развоја спорта, а занимљиво је да ће сви запослени у ССО Мајданпек 
прећи у халу, а ослободити своје садашње просторије. 

На овој седници Општинског већа Мајданпек усвојен је и предлог Решења 
о образовању Комисије за категоризацију спортских организација, предлог Одлу-

ка о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Мајданпек , као и 
Извештај о реализацији субвенција из буџета општине у 2018. години.

 И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

ТРАЖИ СЕ ВЛАСНИШТВО НАД 
ОБЈЕКТИМА КОЈИ НЕ СЛУЖЕ 

ОБАВЉАЊУ РУДАРСТВА
На седници Градског већа одржа-

ној у среду усвојени су предлози одлу-
ка о измени кадровског плана Градске 
управе града Бора за ову годину, о ут-
врђивању непокретности које се сма-
трају добрима од општег интереса и 
добрима у општој употреби града 
Бора и предлогу Владе Србије за пре-
нос права јавне својине на непокрет-
ностима које не служе обављању ру-
дарске делатности. Усвојен је, између 
осталог , и предлог решења о давању 
сагласности на одлуку о допуни стату-
та ЈКП “Водовод” и измени програма 
пословања тог предузећа као и на да-
вање сагласности око измене програ-
ма коришћења субвенција “Водовода” 
из буџета града.

-Амандман Већа на допуну реба-
ланса буџета се односи на асфалти-
рање републичких путних праваца у 
договору са ЈП “Путеви Србије” и ми-
нистарством саобраћаја а односи се на 
пут према Злотским пећинама и ка 
Кривељу за потребе развоја туризма. 
Буџет ће ребалансом бити увећан за 
око 40 милиона динара и износи 3,1 
милијарде динара са пренетим и неу-
трошеним средствима из претходне 
године. Тражићемо од Владе Србије, у 
сарадњи са републичком Дирекцијом 
за имовину неколико хиљада парцела 
које нису у систему производње Зиђи-
на, Борско језеро, станови, улице, пу-
теви, паркови, Дом здравља, 
земљиште испод Спортског центра да 
се пренесе у власништво града Бора. 
Мислим да је то требало урадити мно-
го раније, али наредних неколико ме-
сеци очекујемо да се реши ово питање 
– казао је Александар Миликић, градо-
начелник града Бора.
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СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ ЗА 
ДОГРЕВАЊЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

Конференција за новинаре
ДРУШТВО

ПОСЛЕДИЦЕ СЕ ОТКЛАЊАЈУ, 
ШТЕТА ВЕЛИКА

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јако невреме није заобишло ни општину Мајданпек

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

 БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је 
на конференцији за новинаре да су цене комуналних услуга са предложе-
ним повећањима на нивоу просечних цена у Србији. 

-Планирамо подизање треће висинске зоне за „Водовод“, пројекат 
који ће брзо бити реализован чиме ћемо смањити губитке у Водоводу за 20 
одсто. Очекује се да цена воде буде увећана за 17,5 одсто што ће износити 
63,5 динара, док је у градовима у окружењу много већа. Морамо заштити-
ти буџет града и мештане свих делова града и села. Повећањем цена услу-
га ЈКП „3.октобар“ од 17,5 одсто, на месечном нивоу за трочлану породицу 
на рачуну биће веће за 70 динара. Мој захтев је да се мора подићи квали-
тет грејања у граду и то очекујемо у наредном периоду што ће надлежни 
морати да ураде –казао је Миликић.

Он је нагласио да ће у свим комуналним предузећима морати да се 
смање зараде и број радника док не дођу у ситуацију да буду самоодржи-
ви и да послују самостално. 

-Са Европском банком за обнову и развој и са људима из Привред-
не коморе Србије, ћемо у наредном периоду ући у дизање система солар-
них колектора за догревање топле воде и смањити потрошњу угља. Ме-
наџмент „Топлане“ има много ствари да ради у наредном периоду. Грађани 
Бора неће трпети више неодговаран рад јавних предузећа. Цена која је тре-
нутно активна у ПУ „Бамби“ је испод просечне у Србији и економски је не-
рентабилна –каже Миликић. 

Горан Павић, директор „Водовода“ рекао је да су губици у мрежи 
око 60 одсто. 

- Водоводна мрежа је доста стара и док не дође до замене цеви и ин-
сталације не можемо много тога да урадимо. Захвалност Градској управи 
јер смо кренули да радимо пројекат вредан два милиона евра, и усмерен 
је на замени 20 км водоводне мреже и изради 100 нових шахти, монито-
ринга да можемо на терену да пратимо протоке и да реагујемо и пуштемо 

МАЈДАНПЕК - Велико невреме, јака и обилна киша праћена олујним ветром, 
у недељу увече, захватило је и подручје општине Мајданпек, доносећи бројне про-
блеме како надлежним службама тако и, бројним домаћинствима.

Иако није значајније угрозило нормално одвијање живота, изазвало је број-
не проблеме, оштетивши локалне посебно некатегорисане путеве у приградским 
насељима Доњег Милановца, у Казанском потоку и Орешковици, учинивши их не-
проходним, због наноса земље и обрушених стабала.

И у Доњем Милановцу највише проблема било је са запушеним, атмосфер-
ским канализационим пропустима и поплављеним сутеренима, а и са снабдевањем 
електричном енергијом једног дела Рудне Главе.

Штаб је донео одлуке о ангажовању машина и механизације од приватних 
лица, пребацивању пумпи за црпљење воде из Бољетина у Доњи Милановац, као 
и одлуку о упућивању дописа ЕПС-у за набавку уређаја, који би обезбедио стабил-
није снабдевање подручја Рудне Главе струјом.

Грађанима је упућен апел да очисте риголе и пропусте испред својих кућа 
на градским улицама где су појединци одложили непотребан грађевински и други 
материјал који је онемогућио нормално отицање атмосферских вода.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

КЊАЖЕВАЦ - Степен реализаије програма пословања Предузећа за развој, 
урбанизам и изградњу био је једна од тема 108. седнице Општинског већа у Кња-
жевцу. О активностима, реализованим током протекле године и финансијским по-
казатељима говорио је Младен Радосављевић, директор овог јавног предузећа.

-Програм уређења грађевинског земљишта реализован је, осим доградње 
вртића, готово у потпуности, али он ће се, као посебан документ, наћи на једној од 
наредних седница Већа. Навели смо све што је рађено и финансијске показатеље. 
Остварена је мала добит – казао је Радосављевић.

Већници су истакли да се оправданост постојања Предузећа за развој, ур-
банизам и изградњу, основаног 1996. године показује свакодневно, с обзиром да 
оно учествује у реализацији свих грађевинских подухвата на територји општине. 
На седници је прихваћен предлог одлуке о завршном рачуну буџета за 2018. годи-
ну, као и предлог одлуке о регионалном плану управљања отпадом. Љ.П.

пумпне станице из Водовода, и планирамо од 15 до 20 одсто да смањимо 
губитке –рекао је Павић.

Милутин Симић, директор „Топлане“ нагласио је да проблеми који 
су и сада актуелни у овом предузећу датирају још од оснивања Топлане. 

– Одвајањем „Топлане“ 2002 године, губитак је наслеђен и остао до 
данашњих дана. Зато имамо проблема око грејања, губици у самом кот-
ловском кругу су 22,5 одсто а 18,8 посто у мрежи. Покушаћемо са Градском 
управом да предузмемо мере, ремонт котла је урађен а пре тога 15 година 
није рађен. Планирамо смањење губитака 30 до 40 одсто и онда рачуна-
мо да „Топлана“ стане на ноге. Највећи број одјава са грејања је био 2015. и 
2016. , а онда у мањем броју, и то са 362 на 280 , 180 прошле године. Од укуп-
ног броја 98 се одселило из Бора, а само 25 је било пријављено одјављи-
вање због лошег грејања –казао је Симић.

На конференцијие је речено да се до 15.05.2019. године са грејања 
одјавило 74 лица. 

- Идеја је да се Топлани омогући догревање воде путем соларних 
колектора и тиме преполови количина енергената која се користи и да се 
греје од септембра до априла месеца и морамо имати квалитетно грејање. 
Податак је и да је 700 милиона динара дуг грађана према јавним предузећи-
ма. Смањићемо субвенције које ћемо усмерити на уређење града. Фор-
мираћемо социјалну карту града Бора и ослободити социјално угрожене 
грађане за плаћање одређеног процента плаћања комуналних услуга-до-
дао је Миликић. Д.К.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Додељена признања за достигнућа и значајне резултате за Општину Сокобања

СОКОБАЊА- Поводом Дана општине Сокобања у суботу 21.јуна одржана је 
Свечана седница СО у конгресној сали хотела „Моравица”. Седници су присуство-
вале многе званице међу којима и свештеници црквене општине Сокобања, пред-
седници околних општина, официри гарнизона Зајечар, представници МУП-а, ди-
ректори јавних предузећа, привредници.

Након интонирања химне и приказивања промо филма о Сокобањи, седни-
цу је званично отворио Славиша Лазањски, заменик председник Скупштине Општи-
не Сокобања. Свечаном скупу обратио се и Исидор Крстић, председник Општине 
Сокобања.

- Данас је Сокобања бања са највише потенцијала у Србији, позната је и ван 
граница наше земље, а само у последњих годину дана забележен је раст посећено-
сти од 97 %. Руководили смо се геслом да свака генерација мора своје задатке да 
реши а не да их оставља следећим генерацијама и верујем да смо добрим делом 
успели у томе - рекао је Крстић. 

Председник Општине Сокобања је навео неке од пројеката који су урађени 
или започети у току прошле године. Један од најзначајнијих свакако је изградња 

Летње позорнице „Врело” чија вредност радова износи 134.753.136 динара. Поред 
тога, реконструисана је водоводна мрежа у дужини 1,6 км у износу од 19.652.182 
динара. Реализован је пројекат обнављања фискултурне сале у селу Језеру, дона-
ција амбасаде Републике Пољске, вредност радова 633.951 динара. Пројекат „Инве-
стиционо одржавање зграде општине Сокобања”, финансиран је из буџета у износу 
од 10.715.051. динара. Прибављена је непокретност доо „Требич” као јавна својина 
за потребе пословних просторија ЈКП „Напредак” и ЈП „Зеленило”, а преостали про-
стор за давање у закуп у износу од 23.457.000 динара. Уређење парка на Бањици – 
пројекат се реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска- 
Србија, вредност радова је 33.124.000 динара. Започета је комасација земљишта 
која се финансира средсвима Министарстава пољопривреде, шумарства и водо-
привреде и општине Сокобања, изведени су радови на санацији одржавања дела 
државног пута II A 217 од стране ЈП „Путеви” Србије. Општина Сокобања је из буџе-
та финансирала организовање бесплатне ужине за ученике основне школе „Митро-
полит Михаило” у износу од 10.000.000 динара и обезбедила бесплатно осемења-
вање говеда у износу од 6.300.000 динара. Субвенције за пољопривреду повећане 
су седам пута у односу на 2016.годину. Набављена је и механизација за чишћење 
снега у месним заједницама у вредност од 1.800.000. динара.

- Рађено је много и трудићемо се да у наредном периоду још боље радимо. 
Али морам да кажем да свега овога не би било да није било помоћи од председни-
ка државе Србије Александра Вучића, Владе Републике Србије и надлежних мини-
старстава. У протеклој години, само од стране донација, дакле из Европских фондо-
ва, обезбеђено је преко милион евра, за једну малу Сокобању , то је сасвим коректан 
износ. Многе пројекте смо завршили а неке смо тек започели и пред нама су пла-
нови за чију смо реализацију створили предуслове да буду на корист и понос свих 
нас који у Сокобањи живимо-рекао је Крстић.

На седници су додељена признања појединцима, предузећима, установама 
и удружењима за изузетна достигнућа и постигнуте резултате у одређеним обла-
стима живота и рада који су од посебног значаја за општину Сокобања. Ове годи-
не, поводом обележавања 182 године од почетка организованог бањског туризма 
плакете Општине Сокобања додељене су Драгани Сотировски за изузетне резулта-
те у раду и унапређењу промоције Општине Сокобања, плантажи „Тера Оптима” за 
изузетне резултате у области пољопривреде и Миријани Миленковић за изузетне 
резултате у раду и унапређењу културе.

Након Свечане седнице одржан је културно-уметнички програм који је зав-
ршен на платоу испред хотела „Моравица” где су наступиле сокобањске мажорет-
киње. М.Б.

 Фото: Sokopress

Исидор Крстић
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КАРАТАШ БИСЕР СРБИЈЕ

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН ПОЛА 
МИЛИОНА ЕВРА

Министар омладине и спорта посетио спортски камп

У Мосни отвoрeн Цeнтaр за упрaвљaњe у вaнрeдним ситуaциjaмa

КЛАДОВО - Министар омладине и спорта у Влади Републике Ср-
бије Вања Удовичић и Александер Бец, програм менаџер Немачке органи-
зације за међународну сарадњу ГИЗ посетили су спортски камп у Караташу.

Заједничка посета Караташу представљала је увод у реализацију но-
вог пројекта Министарства омладине и спорта и ГИЗ-а, који ће обједини-
ти најважније елементе три претходно успешно спроведена и запажена 
пројекта: „Подстицање запошљавања младих“,„Реформа средњег стручног 
образовања“ и „Немачко-српска иницијатива за одрживи раст и запошља-
вање“. У реконструкцију спортског комплекса који се простире на 15,2 хек-
тара држава је уложила око два милиона евра са намером да се младим 
спортистима обезбеде максимални услови за њихово усавршавање.

- Драго ми је да смо данас могли да се уверимо да овај камп итекако 
служи сврси. Можемо да се похвалимо да Кладово има прави бисер и нај-

боље услове за тренинг младих спортиста у целој Србији. Драго ми је што 
саљемо слику тимског духа и захваљујем се председнику општине Кладо-
во, директору ГИЗ-а на изузетној сарадњи, али никада се не задовољава-
мо и желимо да ово место унапредимо, да окупља младе из целе Европе 
и најбоље младе спортисте. Сваке године ћемо наставити да реновирамо, 
МОС је овде највећи инвеститор и показујемо да на исти начин гледамо на 
све делове Србије. Такође, чули смо и да неке ствари не ваљају и у најбр-
жем року ћемо све то поправити када бисмо остали лидери у овом пољу, 
привлачили госте, пре свега из Румуније и да додатно побољшавамо си-
стем спорта- истакао је Удовичић.

Инвестирање у обнову инфраструктуре је припрема за ширење ом-
ладинских и спортских програма у Караташу. Први човек ГИЗ- а за Србију 
Александер Бец истакао је да је импресиониран оним што је видео у Ка-
раташу.

- Видео сам идеалне услове за рад младих спортиста, ми ћемо зајед-
но са Министарством наставити да подржавамо пројекте који помажу мла-
дима - додао је Бец.

Уз подршку Владе Републике Србије и Министарства омладине и 
спорта Караташ је вратио некадашњи сјај тако да доприноси афирмацији 
туристичких потенцијала кладовског краја, нагласио је Саша Николић, 
председник општине Кладово. Он се захвалио се Министарству омладине 
И спорта на подршци и истакао да ће локална самоуправа учинити све на 
додатном развоју кампа. У омладинско спортском центру у Караташу усав-
ршава се 110 младих кошаркаша који имају оптималне услове за реализа-
цију тренажног програма.

- Услови за рад младих кошаркаша су феноменални и зато сам си-
гуран да на овом месту стасавају нови асови српске кошарке - поручио је 
Игор Ракочевић, потпредседник КСС.

Караташ располаже са 350 двокреветних и трокреветних соба са ку-
патилом. Цео комплекс садржи шест павиљона девет апартмана и осам ос-
мокреветних бунгалова као и бројне отворене и затворене терене.

Током лета овде ће се припремати око 3000 младих спортиста, тако 
да ће спортски комплекс код Кладова ове године имати око 12.000 ноћења.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК - Мајданпечка Месна заједница Мосна од прошле не-
деље богатија је за Центар за управљање у ванредним ситуацијама чија је 
изградња финансирана из ИПА програма прекограничне сарадње Руму-
нија-Србија. На пројекту вредном 844. 000 евра,вoдeћи пaртнeр je oпштинa 
Шишeти, из сусeднe Румуниje, док је српској страни припало 525.000 евра 
од чега је општина Мајданпек учествовала са 15 одсто.

- На месту некадашњег Дома културе у Мосни направљен је моде-
ран и мултифункционални објекат са свом пратећом инфраструктуром. Под 
истим кровом смештена је ватрогасна јединица, месна заједница, цивилна 
заштита и све неопходне сеоске институције. Јако је битно што смо успели 
да лиценцирамо 12 ватрогасаца, купимо ватрогасно возило и опрему-ре-
као је Љубиша Јовановић, председник Савета МЗ Мосна.

Задовољство због завршетак двогодишњег пројекта нису крили ни 
партнери из Румуније.

- У протеклих 15 година смо реализовали 11 заједничких пројеката 
од чега су на задња два финансиране обе стране, док су претходни пројек-
ти били другачије конципирани. Имамо велико поштовање према МЗ Мос-
на и због дугогодишње сарадње смо већи део буџета овог пројекта усту-
пили мањинском партнеру како би им се одужили за неизмерну подршку 

свих ових година. Наш део средстава нешто више од 300 000 евра искори-
стили смо за куповину багера, великог камиона кипера за чишћење снега, 
генератор за струју и неопходну опрему за деловање у ванредним ситуа-
цијама-наглашава Маријан Јон Радукан, председник општине Шишешти.

Млади ватрогасци из овог мајданпечког села успешно су заврши-
ли обуку.

- Могу да кажем у име свих ватрогасаца добровољаца да смо много 
поносни због прелепе зграде која је направљена. Бесплатна обука коју смо 
добили трајала је три месеца и заиста сам срећан што сам део овог тима- 
истиче Стеван Марковић,ватрогасац добровољац.

Непосредно пре отварања Центра који се простире на 550 метара 
квадратних одржана је радионица на којој је било речи о овом,али и бу-
дућим заједничким пројектима. М.М.
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Бољевац се прикључио акцији “Чишћење река и језера”

ЧИШЋЕЊЕ КУПАЛИШТА У БОЉЕВЦУ
ДОГАђАЈИ

ИМА ВРЕМЕНА ЗА 
ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ РАДОВИ ВРЕДНИ 12 

МИЛИОНА ДИНАРА

У Мајданпеку одржана трибина о изменама законодавства о 
безбедности и здрављу на раду

Председник општине Књажевац Милан ђокић обишао радове 
на изградњи канализационе мреже у МЗ “Трговиште”

БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац прво је место у Тимочкој крајини у којој је у 
оквиру акције “Чистимо реке и језера“ коју спроводи дневни лист „Блиц“ кренуло 
чишћење реке Змијанац и акумулације предвиђене за градско купалиште. 

- Желимо да уредимо купалиште што се односи на акумулацију у Бољевцу 
која је рађена по пројекту вишенаменске акумулације која спречава и поплавни 
талас али и по пројекту за купалиште у летњем периоду. Оно је у изградњи јер још 
увек добило употребну дозволу с обзиром да нисмо успели да обезбедимо финан-
сијска средства да завршимо комплетан посао. Урађено је до сада 80 одсто пројек-
та купалишта – наглашава др Небојша Марјановић, председник општине Бољевац.

Чишћење је обављено код Спортско рекреативног центра Змијанац .
- Овај простор је једно од места где се љубитељи спорта често окупљају и 

други посетиоци ради рекреације и одмора. Није се одржавало у оној мери у којој 
би требало и ово је идеална прилика да уредимо простор – каже Марјановић.

У Бољевцу је овом приликом уклоњена велика количина смећа из кори-
та реке где је предвиђено купалиште а осим тога радило се и на уређењу околи-
не тог простора.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је одржана трибина о изменама законодавства 
о безбедности и здрављу на раду, у организацији Самосталног синдиката Србије, а 
као део јавне расправе која се води на нивоу државе.

Прошлогодишњи црни биланс, погибија 53 радника на послу, била је повод 
за покретање иницијативе за измену законодавства у овој области истакао је Душ-
ко Вуковић, потпредседник СССС наглашавајући да осим на појачаној одговорно-
сти послодаваца, предложеним изменама законодавства, синдикати ће инсистира-
ти и на појачаној контроли инспектората рада.

- Један од наших предлога законодавцима биће увођење националног ко-
ординатора безбедности на раду, чији би задатак, осим координације између Упра-
ве за безбедност на раду и послодаваца, био и указивање на непоштовање пропи-
са у овој области- додао је Александар Поповић, шеф Одсека инаспекције рада у 
Пироту нагласивши да се ротирање инспектора већ примењује и даје резултате.

Током трибуне је наглашено, да је Закон о безбедности и здрављу на раду 
још пар дана на јавној расправи, а у радној групи министар, представници синди-
ката, инспектората рада, уније послодаваца и других организација и министарста-
ва. Са жаљењем је констатовано да Србија још нема нема закон о обавезном осигу-
рању од несреће, а тако ни комерцијалне ни обавезне фондове, за надокнаду штете 
за случај повреде и инвалидитета, па је породице настрадалих могу остварити само 
кроз судске процесе и, као по правилу у мимималном износу...

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић обишао је ра-
дове на изградњи канализационе мреже у месној заједници Трговиште. Посао, вре-
дан око 12 милиона динара, финансира се средствима локалног буџета, а након зав-
ршетка цело насеље биће повезано на канализацију.

Проблеми који су годинама мучили становнике Трговишта биће решени овог 
лета, уверио се на лицу места председник општине Милан Ђокић. Радови на из-
градњи канализационе мреже увелико су у току, а у месној заједници кажу да овај 
велики посао не би био ни започет да није разумевања локалне самоуправе.

-То за становнике Трговишта много значи. Добићемо канализацију за око 
200 домаћинстава и биће све повезано. Радимо и асфалтирање сеоских улица. Са-
радња са локалном самоуправоим је на високом нивоу, помогли су нам за све што 
смо тражили. Исто је и са Предузећем за изградњу - казао је Љубиша Никић, пред-
седник Савета МЗ.

Пројектно техничка документација урађена је у Предузећу за развој, урба-
низам и изградњу.

-Овим радовима предвиђено је извођење око 2000 метара главног колекто-
ра и око 1300 метара, шест кракова који се повезују на колектор- рекао је Младен 
Радосављевић, директор Предузећа за развој, урбанизам и изградњу.

Вредност радова је нешто мање од 12 милиона динара, а извођач предузеће 
МДС из Ниша. Љ.П.

-Уз помоћ машина нашег комуналног предузећа уклоњена је велика количи-
на муља који се наталожио на овом месту. Осим тога рађено је на чишћењу корова, 
кошењу зелених површина и уређењу спортских терена. Како не би долазило до та-
ложења новог муља, урадиће се два таложника за пречишћавање воде. Хоћемо да 
уредимо и овај простор приведемо намени јер немамо адекватно купалиште -ка-
зао је Драган Милојевић , координатор за спорт, омладину и заштиту животне сре-
дине у Општинској управи Бољевца.

Никола Зец, радник канцеларије за локални економски развој при општи-
ни Бољевац нагласио је да је током чишћења овог дела Бољевца извежено укуп-
но око десет камиона смећа и муља из корита реке где је предвиђено купалиште.

- До сада се пуно радило на адаптацији купалишта. У наредном периоду ви-
дећемо да из буџета општине али и иностраних фондова обезбедимо средства за 
завршетак уређења купалишта како би оно кренуло са радом. Проблем који се овде 
јавља са загађењем је највише од атмосферских вода, јер немамо у овом периоду 
пречишћавање тих вода - рекао је Зец.

У акцији чишћења учествовало је бољевачко комунално предузеће, Канце-
ларија за младе и Спортски савез Бољевца.

 Д.К.
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ПУТОВАЊЕ У 
ПРАИСТОРИЈУ

БРОДОМ „ХОРИЗОНТ” 
У РУМУНИЈУ

У кључкој низији почела жетва озимог јечма

У општини Кладово обављена акција сузбијања 
ларви комараца

ПРИНОСИ ИСПОД 
ОЧЕКИВАЊА

ТРЕТИРАНО 550 ХЕКТАРА 
МОЧВАРНОГ ЗЕМЉИШТА

Реализујe се један од пројеката из програма Креативна Европа Кладовљани поново добили бродску линију

МАЈДАНПЕК - На археолошком локалитету Лепенски вир протеклог ви-
кенда реализован је део пројекта “Путовање ка почецима”, односно, ‘’Јourney to 
the Beginnings’’ који је покренут са циљем повезивања археолошких локалитета на 
обалама Дунава у четири земље, Мађарске, Румуније, Бугарске и Србије, јужно од 
Будимпеште, до Ђердапске клисуре - Гвоздених врата, али креирања нових, ино-
вативних садржаја и музејских програма који ће посетиоцима омогућити једин-
ствено искуство и доживљај, рад с младима и уметницима, те промоцију на про-
стору Европе и света.

Група од шест посетилаца у прошлост креће потрагом за водичем, а у шуми 
срећу праисторијске људе најпре, у кућама где уче како се прави накит, како се 
лови, лечи, припрема храна, изводе обреди, ужива у природи. Перформанс који 
носе професионални глумци, ослоњен је и на савремена електронска помагала, уз 
помоћ којих је повратак у садашњост омогућен, а и остварена веза са посетиоцима 
млађих генерација. Барна Петрањи, менаџер пројекта је представљајући пројекат 
указао на чињеницу да се тако једном специфичном добро осмишљеном, креатив-
ном авантуром, заправо, осваја доживљај праисторијске културе, а Владимир Нојко-
вић, први човек Туристичког простора Лепенски Вир, да је то нови корак за презен-
тацију само дела оног што јавности и посетиоцима може да понуди Лепенски вир. 

У оквиру посебне категорије конкурса Европски пројекти сарадње 2018 за 
подршку пројектима који се односе на обележавање Европске године културног на-
слеђа (EYCH2018), међу подржаним пројектима су три лидерска из Србије, а међу 
партнерским организацијама је и Управљач туристичким простором Лепенски Вир 
у оквиру пројекта “Journey to the Beginnings”

Лидер пројекта који траје до краја ове године је Kulturális Örökség 
Menedzserek Egyesülete – KÖME (Мађарска), а једна од обавеза сваког партнера 
у пројекту је препорука и ангажман уметника и стручњака из различитих грана. 

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

КЛАДОВО - На подручју општине Кладово запослени у предузећу за дезин-
фекцију, дезинсекцију и деритизацију “ДДД Промет” из Београда спровели су акцију 
сузбијања ларви комараца.

-Третман је обављен ручно на око 550 хектара на више локација у општини 
Кладово. препаратом ЛАРВАСТОП ПРИПРОX 0,5 ЗГ који није токсичан ни за људе за 
људе ни за пчеле- казао је Дејан Зорић из “ДДД Промет” Београд.

Сузбијање ларви комараца планирано је у 99 општина, у свих 17 округа у Ср-
бији. Спровођење систематског сузбијања ларви и одраслих форми комараца један 
је од видова превенције грознице Западног Нила. Симптоми болести Западног Нила 
настају од три до 14 дана након убода зараженог комарца, подсећају надлежни.

 М.Р.

КЛАДОВО - Из међународног путничког пристаништа “Кладово” туристич-
ки брод “Хоризонт” испловио је према румунском граду Дробета Турну Северин, јер 
је после више од три деценије поново отворена бродска линија између две сусед-
не земље. На прву вожњу која траје 15 минута, у Румунију је бесплатно кренуло 30 
путника, а ту привилегију Кладовљани и њихови гости користили су четири дана.

- Са међународног путничког пристаништа “Кладово” поласци су у 9, у 14 и 
у 21 час сваког дана. Цена карте у једном правцу је 600 динара, док повратна ко-
шта 900 динара- казао је Петар Јовановић, извршни директор “Хоризонт туриста”. 

На прво путовање Кладовљане је испратио Саша Николић, председник 
општине Кладово са сарадницима који су реализовали идеју да се обнови брод-
ска линија између две суседне земље. Поуздан партнер је “Хоризонт турист” који 
у својој понуди има и међународну бродску линију која се уклапа у активности 
општине Кадово када је реч о развоју туризма и стварања препознатљивог тури-
стичког идентитета.

- За прва три месеца ове године општину Кладово посетило је 15 одсто више 
туриста него у истом периоду претходне године. Статистика нас обавезује да опле-
менимо понуду, туризам нам је најзначајнија грана и наша визија којом желимо да 
ставимо Кладово на туристичку мапу не само источне Србије него и целе Србије- 
истакао је Саша Николић, председник општине Кладово.

Нова туристичка атракција, рачуна се, имаће и позитивне ефекте на пораст 
броја гостију у општини Кладово у којој често бораве румунски туристи, па се с раз-
логом очекује да ће брод Хоризонт имати и доста путника из Турну Северина. Међу-
народна бродска линија, претпоставља се, олакшаће пут туристима и из Србије и 
из Румуније, а смањиће и гужве на граничном прелазу “Ђердап”.

 М.Р.

КЛАДОВО - У средишту Кључке низије на песковитом терену у атару села Рт-
ково на имању Николе Вербункића почела је жетва овогодишњег рода озимог јечма. 
Домаћин који обрађује близу 500 хектара плодних ораница због бројних пробле-
ма током вегетације ове производне године не очекује висок принос те житарице.

- Проблеми које смо имали током сушног периода јесенас манифестују се 
приносима који су мањи од две тоне по хектару. На 24 хектара сејао сам сорту Но-
восадски Нониус, зрно је солидног квалитета, влажности 12,3 одсто, али је род под-
бацио - каже Вербункић и додаје да временске прилике са доста влаге у земљишту 
погодују развоју корова у житним пољима па је ратарима приоритет да што пре 
скину летину.

Већ по традицији први откоси озимог јечма у Србији и овог лета пали су у 
Кључкој низији и то је правило које се манифестује последњих неколико година. За 
недељу дана могла би да почне и жетва пшенице на 5000 хектара ораница у Кључу.

- Температура изнад 30 степени не погодују пшеници јер скраћују период 
наливања зрна, убрзава сазревање па уколико се настави тренд сунчаног време-
на почетком јула могла би да крене и жетва овогодишњег рода пшенице - сматра 
Вербункић. М.Р.
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MEђУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
ЗЛОУПОТРЕБЕ И КРИЈУМЧАРЕЊА ДРОГА

МАНИФЕСТАЦИЈА ОКУПИЛА 
250 УЧЕСНИКА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАђАЈ

Одржане 41. Радничко-спортске игре РХ центара у организацији Специјалне болнице „Сокобања“

Дроге или психоактивне супстанце (ПАС) су хемијске супстанце које 
мењају стање свести, опажање, расположење, мишљење и понашање. Ове 
супстанце се илегално прибављају.

Последице употребе и злоупотребе настају разорним деловањем 
супстанце на физичко и ментално (душевно) здравље и интелектуално 
функционисање. Здравствени ризици и последице настају и због повећа-

ног ризика ширења заразних, крвно преносивих болести (ХИВ инфекција, 
хепатитис ) и полно преносивих болести.

Злоупотреба психоактивних супстанци директно је повезана са уче-
сталим саобраћајним несрећама. Оне су узрок материјалне штете, стреса, 

привремене или трајне онеспособљености и високе стопе задесне смрти, 
најчешће младих људи превремено те сви ови проблеми оптерећују зајед-
ницу у целини.

Понекад је веома тешко, макар у почетку, препознати симптоме зло-
употребе психоактивних супстанци посебно ако родитељи и несвесно од-
бијају да се суоче са чињеницом да њихово дете користи неку од психоак-
тивних супстанци. Одговорност за овакву ситуацију је подељена и од ње не 
треба бежати већ је прихватити у својој сложености и помоћи младој осо-
би, своме детету, да се ослободи зависности пре ного што настану трајне 
разорне последице на здравље, личност и укупан положај особе која тек 
што је закорачила у живот.

26. јун је Међународни дан бор-
бе против злоупотребе дроге и кријумча-
рења дроге који је установила Генерална 
скупштина Уједињених нација 1987. годи-
не. Овај дан обележава се широм света у 
циљу мобилисања појединца и заједнице 
за подизање свести о великом друштве-
ном проблему коју представља, пре свега, 
илегална дрога и за активан однос у суз-
бијању проблема злоупотребе дрога.

Слоган кампање за 2019. годину је „Здравство и правосуђе за суз-
бијање дрога”и има за циљ да нагласи значај сарадње здравственог и пра-
восудног система јер ефективни одговори на проблеме повезане са дро-
гом нису могући без мултисекторске сарадње. Она подразумева сарадњу 
различитих сектора као што су здравство, полиција, правосудни органи, со-
цијална заштита, просвета али и други сектори и организације. Само кроз 
заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити 
интегрисана решења у складу са Међународним конвенцијама за контро-
лу дрога, заштиту људских права и циљевима одрживог развоја.

У Србији, мрежа Института и Завода за јавно здравље са партнери-
ма сваке године обележава 26. јуни Међународни дан против злоупотребе 
и кријумчарења дрога, организовањем различитих активности као што су 
јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, припрема 
и/или дистрибуција промотивног материјала за становништво. Све актив-
ности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и 
медијима. Завод за јавно здравље „Тимок”Зајечар и ове године, као и сваке 
претходне учествује у обележавању овог значајног дана. Личним ангажма-
ном и сарадњом са што већим бројем партнера у граду и држави, допри-
носимо даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде 
и потражње дрога и унапређењу јавног здравља.

ЗЈЗ ТИМОК Зајечар, 
Одсек за промоцију здравља

СОКОБАЊА - Специјална болница за неспецифичне плућне боле-
сти „Сокобања“ била је домаћин 41. радничко-спортских игара РХ центара 
Србије и Црне Горе које су одржане од 22. до 26. маја. Ове године учешће 
су узеле: Врњачка бања, Буковичка, Игало, Бања Русанда, Селтерс, Нишка 
бања, Пролом бања, Бања Ковиљача, Стари Сланкамен, Матарушка бања и 
Златибор. Око 250 учесника су такмичило у седам дисциплина у мушкој и 
шест у женској конкуренцији. Мушкарци су се такмичили у фудбалу, одбој-
ци, стоном тенису, стрељаштву, пикаду, шаху и пливању а жене су одмера-
вале снагу у одбојци, стоном тенису, пикаду, стрељаштву и пливању. У ге-
нералном пласману најуспешнија је била екипа из Врњачке бање, друга је 
била екипа домаћина а трећа Селтерс бања Младеновац. Ове године због 
поклапања спортских игара у Републици Српској, учешће на играма нису 
могле да узму екипе Котор Варош и Апатин па је, због дугог пријатељства 
које постоји између домаћина и поменутих места, недавно организовано 
спортско дружење на коме су учествовале ове општине. 

Како сазнајемо од председника организационог одбора ового-
дишњих спортских игара Горана Франкуловића, ово дружење се поклопи-
ло са посетом председника Србије Александра Вучића Сокобањи, што су 
гости из Котор Вароши искористили, сликали се и разговарали са председ-
ником што је одјекнуло у медијима у Републици Српској. 

-Преко 30 година учествујем на спортским играма и никада до сада, 
што су многи и потврдили, није било оволико похвала на рачун организа-
тора. Ми смо добили слободу од директорке Весне Милановић да орга-

низујемо игре без икаквих сметњи и то је резултирало најпозитивнијим ре-
акцијама учесника. Никада није било више награда, ми смо награђивали 
најуспешније појединце у сваком спорту а посебно изненађење била је на-
градна лутрија где је главна награда била седам дана у Грчкој- каже Фран-
куловић. М.Б.


