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ЗАТРАЖЕНО ДА СЕ ТРАНСПОРТ 
РУДЕ ПЛАНИРА ЖЕЛЕЗНИЦОМ

УСВОЈЕН ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О БУЏЕТУ

Град Бор упутио примедбе на нацрт ПППН Чукару Пеки

Одржана 18. седница Скупштине општине Неготин

БОР - Град Бор упутио је Министарству грађевинарстава, саобраћаја и ин-
фраструктуре неколико примедби на нацрт Просторног плана подручја посебне на-
мене експлоатације минералних сировина на локлитету „Чукару пеки“сврстане су 
у три групе . У првој групи примедби наводи се да нема зоне утицаја, да се не спо-
миње интегрисана дозвола и слично. Такође, наводи се да се у плану не спомиње 
да је урађена анализа која је дала негативне резултате за коришћење постојећих 
локација за одлагање јаловине већ су само приказане те локације. 

-Потребно је транспорт руде и других добара потребних за функционисање 
рудника планирати железницом, ако не у потпуности, бар у већој мери. На овај на-
чин би се повећала безбедност у друмском саобраћају а такође било би смањено 
оштећење друмских саобраћајница. Обавезна је израда хидрогеолошке студије 
подручја ради утврђивања утицаја на циркулацију подземних вода у ужем и ши-
рем окружењу – наводи се у овом документу.

Између осталих примедби је истакнуто и да је потребно размотрити мо-
гућност водоснабдевања јер начин за коришћење воде из Борског језера није 
прихватљив.

У овом допису се наводи да је условима захтевано да се предвиди обавеза 

инвеститора ППППН Чукару Пекида да осим у нацрту тог плана изради и план де-
таљне регулације аеродрома Бор или просторни план подручја посебне намене 
аеродрома, план детаљне регулације за изградњу индустријске железничке пру-
ге или просторни план подручја посебне намене за изградњу индиустријске же-
лезничке пруге.

-Како је на захтев Општине Бор да се за транспорт руде/концентрата не кори-
сти постојећа путна инфраструктура која је у општој употреби јер иста није пројек-
тована да трпи оптерећења која настају транспортом сировина и производа који 
настају у поступку експлоатације и примарне прераде руде неопходна је изградња 
теретне железничке пруге или адекватне друмске теретне саобраћајнице – каже се 
у овом допису.

Наглашено је и да је за све инфраструктурне објекте чије је измештање по-
требно, неопходно то и односно финансирања њихове изградње на новој лока-
цији као И да власник рудника учествује у санацији свих локалних путева МЗ Бре-
стовац, Метовница и Слатина. У другој групи примедби, између осталог, каже се да 
је потребно смањење просторног обухвата ППППН Чукару пеки, да зоне утицаја 
нису дефинисане , и да је недопустиво мешати теретни саобраћај рударских маши-
на и возила са јавним друмским саобраћајем, неопходно је дати решење за измеш-
тање путева и прописати обавезе рударске компаније у погледу измештања аеро-
дрома. Трећа група примедби односила се на кретање возила која раде у руднику 
кроз сеоска насеља и на путевима због загађења , оштећења коловоза и смањене 
безбедностосталих учесника у саобраћају, да се село Слатина налази између два 
јаловишта па су мештани забринути за будућност села, као и да би нови рудник за 
техничке потребе могао да користи воду из Борске реке.

Иначе и на састанку у градској управи, односно јавном увиду у нацрт ППППН 
Чукару Пеки предложено је да се овај план усвоји.

-Мислимо да је корисније да се овај план донесе, уз одговарајуће допуне и 
корекције које ћемо прихватити и државна комисија него да се помера његово до-
ношење – речено је на скупу у Бору.

На том скупу је наглашено и да се проблем водоснабдевања делова насеља 
која нису прикључена на борски водовод треба решавати прикључком на једин-
ствени водоводни систем, као и да се проблем Слатине мора решавати у оквиру 
развојних планова РТБ односно Зиђин, а у оквиру овог просторног плана се могу 
још једандпут сагледати мере заштите животне средине и могућег утицаја на под-
ручје Слатина. Речено је и да треба наћи начина да се штете отклањају накнадама а 
становништво Слатине да размишља о бављењу другим делатностима поред пољо-
привреде. Д.К.

НЕГОТИН - На осамнаестој седници локалног парламента, којом је предсе-
давао мр Милан Уруковић, председник Скупштине општине Неготин, већином гла-
сова усвојен је извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период 
јануар – јун 2019.године.

Како је за скупштинском говорницом појаснила Љиљана Лицуловић, руко-
водилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општин-
ске управе Неготин укупно планирани приходи и примања свих индиректних и ди-
ректних корисника буџетских средстава износе 1.669.789.000 динара.

За првих шест месеци године изворни приходи остварени су у обиму од 
159.417.684 динара, уступљени 188.057.081, транферни 175.663.497, а приходи од 
продаје нефинансијске имовине 56.562.000 динара.

-Од укупно планираних прихода и примања буџета за 2019. годину од 
1.258.926.000 динара, укупних прихода и примања консолидованог рачуна општи-
не Неготин 1.669.789.000 динара, са 30. јуном буџетски приходи остварени су у укуп-
ном износу од 524.462.060 динара што износи 32,51 одсто -истакла је Љиљана Ли-
цуловић.

Порез на имовину у првих шест месеци године остварен у износу од 
92.518.879 динара, односно 37,01 одсто плана. Комунална такса за истицање фир-
ми наплаћена је у износу од 13,3 милиона динара, односно 19,12 одсто у односу на 
годишњи план. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за пр-
вих шест месеци остварена је у висини од нешто преко 17 милиона динара, однос-
но 19 одсто од плана за целу годину.

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила 
остварена је са 10,1 милион (28,95 одсто), приходи остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколској установи са 6,5 милиона (28,65 одсто), такса 
за озакоњење објеката 6,1 милион (20,5 одсто), накнада за уређење грађевинског 
земљишта 5,1 милион динара (51,62 одсто), а општинске административне таксе 1,8 
милиона динара (18,31 одсто).

Општинске установе оствариле су својим делатностима приходе у висини 
од 2,3 милиона динара, односно 26,01 одсто. У првих шест месеци остварени су и 
приходи од коришћења непокретности у државној својини у висини од 758.706 ди-
нара што чини 12.65 одсто од плана за ову годину.

-Расходи и издаци извршени преко рачуна извршења буџета општине Не-
готин за првих шест месеци износе 459.738.490 односно 27,54 одсто -рекла је за 
скупштинском говорницом Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе Неготин.

На осамнаестој седници СО Неготин, донета је и Одлука о усвајању извеш-
таја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора на фи-
нансијски извештај Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин 
за 2018.годину као и Одлука о усвајању Извештаја о раду са финансијским извеш-
тајем Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију Регионалног водосистема „Бо-
говина“ Бор за 2018. годину.

Усвојена је и одлука о изменама и допунама одлуке о општем уређењу на-
сељених места и комуналном реду на територији општине Неготин, решење о из-
мени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Неготин, решење о престанку мандата Школског одбора ОШ “Бранислав 
Нушић” из Уровице и именовању новог, као и решења о измени Решења о образо-
вању комисије за спровођење комасације дела катастарских општине Рајац и Сме-
довац, и о исправци грешке у Одлуци о доношењу измена плана генералне регу-
лације за насеље Прахово. С.М.Ј.
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УКИДА СЕ ЛИНИЈСКИ ТАКСИ ПРЕВОЗ?
Одржана седница Градског већа града Бора

ПОЛИТИКА

О СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 
ЗА 132 ПРВАКА

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

Локална самоуправа издвојила из буџета 600 хиљада динара

БОР - Градско веће града Бора усвојило је на седници одржаној у по-
недељак предлог закључка о усвајању извештаја о извршењу буџета града 
Бора за период јануар-јун 2019. године.

-Утврђено је да је за овај период извршење буџета износило 44,49 
одсто без пренетих средстава из 2018. године, што је солидно. У првих шест 
месеци је било мање грађевинских радова и ту се нису убројиле активно-
сти на асфалтирању и уређењу, односно свему што сада радимо на терито-
рији града. У другој половини године смо предвидели да све активности и 
буџетом за ову годину реализујемо и искористимо средства добијена преко 
ИПА програма пројеката и из донација и програма које реализујемо са ми-
нистарствима –казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

На седници је објашњено да Апотека Бор већ дуже време нема ру-
ководиоца, али да је ова одлука донета због захтева који је стигао од гене-
ралног државног ревизора а односи се на разрешење одговорног лица, 
односно в.д. директора ове установе због тешког кршења обавеза доброг 
пословања.

-У Апотекарској установи немамо директора дуже време. Имали смо 
74 запослена а тренутна дуговања Апотеке Бор је 671 милион динара и 
стање није сјајно. Успели смо у претходних годину дана да великом броју 
запослених омогућимо да напусте ову институцију и пређу на друга радна 
места. Проблеми датирају чак из 2006 године и упорно тражимо решење. 
На основу новог закона о здравственој заштити обратили смо се надлеж-

КЊАЖЕВАЦ - Чланови Општинског већа усвојили су на сед-
ници прошлог петка четири предлога конкурса о додели субвенција 
у области пољопривредне производње. На дневном реду била је и 
одлука о боравишној такси и плану одбране од поплава. 

 На почетку седнице усвојен је Извештај о реализацији Про-
грама пословања Јавног комуналног предузећа Топлана у 2018. го-
дини који је образложио Звонко Јовановић, технички руководилац 
ЈКП Топлана.

Поред извештаја, усвојен је и предлог закључка члана Већа, 
Србислава Видојевића, да руководство Топлане до краја године 
предложи мере у оквиру Програма рада за наредну годину којима 
би се побољшала ситуација у предузећу и почело решавање наго-
миланих проблема.

Највише времена на седници посвећено је расправи о пољо-
привредним темама. 

Усвојени су предлози конкурса за доделу субвенција за по-
дизање вишегодишњих засада воћа, за заснивање засада под ме-
доносним биљем, за набавку опреме за прераду на газдинству, као 
и за субвенције у органској производњи. Због потребе за додатним 
консултацијама, са дневног реда скинут је Предлог програма о из-
мени Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за општину Књажевац у 2019. години.

Поред ових тема, чланови Општинског већа усвојили су На-
црт одлуке о боравишној такси, који ће бити упућен на јавну рас-
праву, Предлог одлуке о доношењу Оперативног плана одбране од 
поплава за воде другог реда, Предлог решења о именовању радне 
групе за реализацију пројекта “СУПЕР”, као и више захтева за помоћ 
физичких лица.

 Љ.П.

КЛАДОВО - У буџету општине Кладово за 2019. годину 600.000 
динара опредељено је за куповину уџбеника за ученике првог раз-
реда. То значи да ће свакој од пет основних школа колико их је на 
подручју наше општине бити донирана бесповратна средства за ку-
повину књига према броју ђака првака који ће уџбенике добити када 
крену у школу односно у понедељак 2. септембра када ће у клупе 
сести и 132 ученика првог разреда. У градској основној школи и из-
двојеним одељењима у селима уписано је 108 првака, у Корбову че-
тири, у насељима Текија и Подрвшка по пет и 10 у Брзој Паланци.

-Њихови родитељи по први пут у општини Кладово неће из-
двајати новац за куповину уџбеника, јер ће бити бесплатни с обзи-
ром да је локална самоуправа за ту намену обезбедила финансијска 
средства из буџета - казао је Саша Николић, председник општине 
Кладово. М.Р.

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

ним органима да се узме у разматрање Апотекарска установа Бор и да се 
учествује у решавању проблема. Са министарством такође сарађујемо по 
том питању. Једна од могућности је да се тражи стратешко партнерсто, или 
да држава преузме део дуговања а остатак локална самоуправа. Остаје да 
видимо које је најбоље решење –додао је Миликић.

Већници су усвојили и предлог правилника о организацији и систе-
матизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву, стручним 
службама и посебним организацијама града Бора, као и предлог решења 
о утврђивању цена услуге у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз 
мора обављати на територији града Бора.

-Добили смо захтев од четири репрезентативна такси удружења да 
се изврши корекција цена услуга, да се подигне старт са 100 на 130 динара 
и повећају цене по зонама. Ми смо то прихватили. Морам да нагласим да 
се разматра могућноист укидања линијског такси превоза и биће обавља-
не чешће контроле када је реч о такси превозу на територији града – ка-
зао је Миликић.  Д. К.
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ЈАБУКОВЦУ САНИТЕТСКО 
ВОЗИЛО НА ДАР ИЗ БЕЧА

За побољшање нивоа здравствених услуга

НЕГОТИН - Захваљујући Фондацији Јабуковац и др Радивоју Петрикићу, пар-
тнеру у CMS, једној од највећих адвокатских канцеларија на свету, село Јабуковац 
богатије је за потпуно опремљено санитетско возило, дар Самарићанског Савеза 
Аустрије (Samariterbund ) и града Беча.

Возило, којим ће значајно бити побољшан ниво здравствених услуга овог 
села, удаљеног од Неготина двадесетак километара уручено је Јабуковчанима на 
свечаној примопредаји којој је присуствовао градоначелник Беча др Михаел Лу-
двиг, директор Samariterbunda Volfgang Dihanic, Андреас Балог, амбасадор Србије 
у Аустрији Небојша Родић, али и др Радивоје Петрикић и представници општине 
Неготин и месне заједнице Јабуковац.

-Радујемо се да можемо да подржимо ову општину. Од поплава из 2014. је 
“Samariterbund” спровео неколико пројеката у Србији. У октобру покрећемо проје-
кат социјалног предузетништва у пољопривреди као модел за редукцију глади -ис-
такао је Волфганг Дихантиц, директор организације „Samariterbund – hitne i socijalne 
službe GmbH“.

Овај вредан поклон, истичу Јабуковчани, значајан је у томе што село сада 
може хитно да реагује када је медицинска помоћ хитна. Амбуланта у селу, иначе, 
ради двапут недељно.

-У општини Неготин су за дежурства и хитне случајеве запослена три лека-
ра, која су одговорна за 36.000 људи због чега је њихово возило хитне медицинске 
помоћи преоптерећено. Ако млади остану на селу, биће и деце и трудница, па је, 
тим пре, ово возило неопходно. Људи не могу увек да добију помоћ и препуштени 
су сами себи – каже Ненад Богосављевић, потпредседник Савета Месне заједнице 
Јабуковац и управитељ Фондације Јабуковац.

Фондација Јабуковац, основана 2016. са циљем обнове, реконструкције, из-
градње објеката свих врста инфраструктуре, спортских игралишта и објеката од зна-

чаја за развој и побољшање услова за живот Јабуковца, добила је на поклон и ком-
плетну опрему и оптичке апарате за офтамолошку ординацију, коју су одлучили да 
поклоне Здравственом центру у Неготину.

- Град Беч има дугу традицију пружања хуманитарне и економске помоћи 
оним регионима у Европи, којима је она неопходна. Поједине Бечлије и Бечлијке 
имају пријатеље из области око Јабуковца и донација овог ргеко потребног возила 
хитне помоћи од стране организације “Samariterbund” је леп знак повезаности Беча 
са овом српском области“ каже др Mihael Ludvig, градоначелник Беча.

Иначе, свечаној примопредаји овог комплетно опремљеног санитетског 
возила испред Општине Неготин присуствовали су Младен Бошковић, помоћник 
председника општине, Драгиша Радуловић, члан Општинског већа задужен за дијас-
пору и Ненад Богосављавић, потпредседник Савета МЗ Јабуковац.

 С.М.Ј.
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ЕКОЛОГИЈА ПРИОРИТЕТ 
ГРАДА БОРА

КОШАВА У ЈЕДРА ТАКМИЧАРА

Потписан меморандум који се односи на подизање квалитета живота и заштите животне средине у Бору

Одржан 44. Међународни Куп Ђердапа у једрењу

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић и директор 
Агенције за заштиту животне средине Филип Радојевић потписали су мемо-
рандум који се односи на подизање квалитета живота и екологије у граду 
Бору. На потписивању овог документа Миликић је нагласио да ће се кроз 
овај меморандум и сарадњом подићи ниво контроле квалитета свих жи-
вотних параметара на територији града Бора . 

-Захваљујући напорима Владе Србије и председника државе Алек-
сандра Вучића у Бор је дошло решење које је било неопходно као предуслов 
свих даљих радњи, односно пронађен је инвеститор за велики Басен Бор. 
Сада следи нови корак, да када су обезбеђена радна места, функционише-
мо у здравој, чистој и незагађеној животној средини –казао је Радојевић.

Он је нагласио да је учињен велики напредак изградњом нове топи-
онице бакра у Бору. 

-Ако узмемо за пример да је 2011. године било 160 дана са прекора-
чењем загађујућих материја у ваздуху а да је прошле године тај број био 
свега 11 дана видимо драматичан корак напред али поред тога у град Бор 
се мора пуно уложити и пуно тога урадити у погледу унапређења живот-
не средине када говоримо о земљишту, реци, јер свуда где постоје рудар-
ске активности постоје и утицаји на животну средину. Наша сарадња ће се 
састојати из детекције проблема а онда ћемо их и решавати. Поред мони-
торинга који спроводи Агенција, радићемо на томе да и град Бор има сав-
ремену опрему по европским стандардима јер ако нешто не можете изме-
рити не можете ни контролисати, а наредна фаза ће бити отклањање тих 
загађења било да је реч о води, земљишту или ваздуху –додао је Радојевић. 

Упоредо са модернизацијом капацитета мониторинга воде и вазду-
ха, креће се и са новим пројектом примарне сепарације отпада на терито-
рији града Бора.

 -Широм града биће инсталирани нови контејнери у виду металних 
звона на којима ће бити вршена примарна сепарација односно разврста-

вање отпада на месту настанка и на тај начин ствараћемо навике код ста-
новништва, пре свега код најмлађих грађана, колико је важно да се отпадом 
управља на прави начин а са друге стране створићемо и додатне приходе 
за град Бор, за јавно комунална преузећа, радићемо на томе да добијемо 
нове погоне и друге активности. Ово је велики корак за град који показује 
како треба да се иде ка ЕУ и европским стандардима. Крајем године ћемо 
видети прве резултате овог протокола а улагање у животну средину ника-
да није трошак –додао је Радојевић.

Речено је и да ће се формирати стручни тим који ће детектовати 
проблеме. 

-Свакако је забрињавајуће када су велика одскакања од граничних 
дозвољених вредности материја у ваздуху, ове године је било одступања 
око 19 дана, прошле године 11 дана а 2011. године чак 160 дана, што до-
вољно говори о томе колико се стање променило на боље изградњом нове 
топионице. Имамо најаве о новим инвестицијамавећ током наредне годи-
не па можемо да очекујемо да ће тих одступања бити још мање-закључио 
је Радојевић.

Александар Миликић, градоначелник града Бора истакао је да је 
град у обавези да ради мониторинг.

 -На основу њега ћемо вршити директну контролу свих материја које 
се налазе у води, ваздуху и земљишту и на тај начин и разговарати са онима 
који су загађивачи. Показало се у претходном периоду да сваки пут када је 
дошло до искакања граничних врендости у ваздуху смо били у директном 
контакту са преставницима компаније Зиђин и можемо рећи да сви услови 
и узроци који су се појавили и јављали у процесу производње су ставље-
ни под знаком питања и на тај начин су отклоњени. Неопходно је да у на-
редном периоду град Бор заједно са Агенцијом уради комплетан план мо-
ниторинга свих животних параметара и на основу тога предвидимо мере 
и по сваком јављању прекорачења граничних материја тражимо одговор-
ност и активности од загађивача –казао је Миликић.

Он је нагласио да је добра вест што се у претходних шест до осам 
месеци у компанији Зиђин упослило око 250 нових радника, младих људи.

- Меморандум је предвидео да град Бор и Агенција сачине стратегију 
заштите животне средине и у наредном периоду стручне службе агенције 
даће нам предлоге на којим местима и на који начин је неопходно проши-
рење капацитета мерења одређених параметара када је реч о води, ваз-
духу и зељишту. Ми смо ове годне издвојили четири милиона динара уме-
сто 2,5 у 2018. години за проширење овог система. Нама је најбитније да 
кроз стручни рад Агенције урадимо комплетан мониторинг животне сре-
дине у граду Бору, јавно то покажемо нашим суграђанима и директно кроз 
разговоре са загађивачима вршимо притисак да се смањи загађење – до-
дао је Миликић

Први човек Бора је нагласио да је осам мерних станица на терито-
рији града Бора у функцији. 

- Скоро је пуштена у рад и мерна станица у Брезонику која дуже вре-
ме није радила. На нашу иницијативу смо од стране Раките Зиђин укљу-
чили и мерење нивоа прашине и пм честица на подручју отварања новог 
рудника , такође се ради и мерење буке, што се ради и у Кривељу –рекао 
је Миликић.

 Д.К.

 МАЈДАНПЕК - На водама Ђердапског језера код Доњег Милановца 
минулог викенда, односно од 23. до 25. августа одржан је 44. Међународ-
ни Куп Ђердапа у једрењу. Традиционална међународна регата на Дунаву у 
организацији АЈК Београд и АЈК Ђердап, а под покровитељством Општине 
Мајднапек је окупила око 80 такмичара у свим класама. Првог дана лагана 
кошава брзине 3-4 м/с, одлични услови и добра организација омогућили 
су квалитетно једрење и две трке. Другог дана четири добре трке вожене 
су по умереној кошави јачине 5-8м/с, а трећег дана још две трке по лаганој 
кошави од 4м/с и слабом југу 2-3 м/с. Победници по класама су: Тихомир 
Закић (finn), Christian Demleitner (ласер), Ксенија Јоксимовић (radial), Кри-
стина Боја (laser470), Stefan Juil (optimist).

 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”.
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У сусрет новој школској години

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПОНОВО 
КАО ПОДСТАНАРИ

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ДАНИ ВИШЊЕ”

ВИШЕ ОД 250 ХИЉАДА ЉУДИ 
ПРЕВЕЗЕНО КРОЗ АКЦИЈУ 

„ДРУШТВО, КО ВОЗИ КУЋИ“

И ове године окупили се произвођачи, домаћице и домаћини 
са сланим и слатким посластицама

Саопштење за јавност

ВЕСТИ

МАЈДАНПЕК- Мајданпечки средњошколци, ученици Гимна-
зије „Миле Арсенијевић Бандера“ и Техничке школе, нову школску 
годину неће започети у својој, већ згради Основне школе „12.септем-
бар“. Прошле године реконструисану зграду средњих школа очекује 
друга фаза реконструкције за коју се припрема пројектно техничка 
документација за коју су, након спроведене јавне набавке, задуже-
ни „Крип инжењеринг“ Београд и „Qуиддита“ Београд. 

Постојеће стање средњошколске зграде површине две и по 
хиљаде квадратних метара је лоше, јер је објекат грађен по скелет-
ном систему, са спољашњим зидовима обложеним фасадном ци-
глом, а носећим стубовима који вире као украсни делови фасаде. 
Објекат је хладан, има велике губитке топлоте, а кондензација ства-
ра велику материјалну штету на подовима, плафонима, зидовима, 
инсталацијама...Уз друге интервенције, золација фасаде би већину 
проблема требало да реши.

У међувремену, гимназијалци ће током нове школске године 
наставу похађати у смени са основцима, док ће ученици Техничке 
школе бити у супротној смени.

Ове школске године, Основна школа „Вук Караџић“ у Доњем 
Милановцу биће једна од 210 у Србији у којима ће бити реализо-
ван пилот - пројекат једносменске наставе. Главни циљ овог пројекта Ми-
нистарства просвете је пружање додатне образовно-васпитне подршке у 
учењу и развоју ученика, кроз различите моделе обогаћеног једносмен-
ског рада у основној школи.

Заједничка карактеристика свих образовних установа у овој општи-

 КЊАЖЕВАЦ - У част воћа по коме је књажевачка општина препо-
знатљива и у европским оквирима, у Васиљу су у недељу, 25. августа, одр-
жани четврти по реду “Дањи вишње”. Реч је о манифестацији која је јако 
важна становницима Васиља, који се налазе међу највећим произвођачи-
ма овог воћа и који, након реконструкције дома, уз помоћ локалне самоу-
праве, имају још пуно планова за развој села.

Напоре месне заједнице поздравио је и председник Општине Ми-
лан Ђокић.

-Месна заједница Васиљ је веома активна и захваљујући њиховим 
предлозима, у Васиљу је урађено много. Али, нећемо стати. Наставићемо 
послове на уређењу цркве, атарских и прилазних путева....Најављујем овом 
приликом и конкурсе за набавку опреме и свега што може да помогне да 
вишњу више не дајемо као сировину накупцима, већ да је прерађујемо у 
полу и готове производе, како би пољопривредни произвођали зарадили 
више –казао је Ђокић.

‘’Дани вишње’’ окупили су и ове године произвођаче, домаћице и до-
маћине са сланим и слатким посластицама од вишања. 

У програму, припремљеном уз подршку Удружења ‘’Извор’’, учество-
вали су ђаци издвојеног одељења Основне школе ‘’Вук Караџић у Васиљу, 
народни песник Слађан Илић, Школа фолклора Дома културе. Специјални 
гост Дана вишања био је певач Радиша Урошевић.

 Љ.П.

Више од 250.000 посетилаца летњих фестивала у Србији користило 
је бесплатан и безбедан превоз у протеклих седам година, у оквиру акције 
„Друштво, ко вози кући?“. То значи да је кроз ову друштвено одговорну кам-
пању, компанија HEINEKEN Србија превезла скоро цео Нови Сад, или цео 
Нови Београд или чак неколико градова величине Зајечара! 

Ова награђивана кампања покренута је са циљем да се подигне свест 
фестивалске публике о одговорној конзумацији и одговорном и безбедном 
понашању у саобраћају. Томе су своју партнерску подршку пружили Аген-
ција за безбедност саобраћаја, летњи фестивали попут Belgrade Beer Fest-a, 
Exit Fondacije, Heineken® Lovefest-a, Dance Park фестивала, као и неколици-
на транспортних предузећа, од Градског саобраћајног предузећа Београд 
до такси удружења. 

Осим организованог бесплатног и безбедног градског и међуград-
ског превоза, те вожњи таксијем, компанија HEINEKEN Србија организова-
ла је и Safe зоне у оквиру фестивала, на којима су посетиоци могли додат-
но да се забаве, едукују и освоје занимљиве награде.

ни је даље смањење броја ученика. Основна школа “Велимир Маркићевић” 
је пролетос ишколовала 45 свршених осмака, а уписала 40 првака, у ОШ “Вук 
Караџић” основну школу су завршила 42 ученика, а први разред уписало је 
28 малишана, Основна школа “12.септембар” имала је 18 осмака, колико и 
првака, рудноглавска школа “Бранко Перић” ће стартовати са 14 првака, а 
испратила је 23 свршена основца, док ОШ “Миладин Бучановић” има само 
седам првака, а прошлу школску годину завршило је 13 осмака.

 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”.
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У бољевачкој фабрици Унимер при крају изградња новог погона

ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКОГ ПРЕПАРАТА 
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ИНСЕКТА

РАДОВИ НА БРАНИ ДО КРАЈА 
ГРАЂЕВИНСКЕ СЕЗОНЕ

ПРИКУПЉЕНЕ 24 ЈЕДИНИЦЕ 
ДРАГОЦЕНЕ ТЕЧНОСТИ

Извођач о свом трошку финансира санацију кеја

У Кладову одржана акција давања крви

БОЉЕВАЦ - Жилогриз је инсект медитеранских земаља, али 
због климатских промена присутан је и на нашем поднебљу и за-
даје велике невоље воћарима. Ова штеточина посебно напада ста-
бла вишње и шљиве, па су воћари често принуђени да ваде читаве 
засаде, кажу пољопривредни стручњаци.

Фабрика Унимер неметали, која послује на подручју Бољев-
ца, припрема погон у коме ће ускоро почети производња органског 
препарата за сузбијање ове штеточине. 

-Наша примарна делатност је експлоатација доломита, произ-
водња каменог гранулата и бетонских профила и плоча разних ди-
мензија, али смо такође освојили и производњу органског ђубри-
ва. Тренутно завршавамо изградњу новог погона за микронизацију 
материјала и производњу препарата под радним називом „Агро-
жил“,који је намењен сузбијању све присутније штеточине жилогри-
за, у воћњацима широм Србије. Овај препарат ће моћи да се кори-
сти и као органско ђубриво, тако да ће воћари моћи да рачунају на 
вишеструку корист- истиче Ратко Гашић, власник фабрике Унимер. 

Ова фабрика на подручју Бољевца успешно послује већ пет-
наестак година, а осим изградње новог погона, ускоро отвара и 

КЊАЖЕВАЦ - Изградња бране и урушавање дела кеја, 
уређење делова града и санација градске депоније, овог лета иза-
зивају велику пажњу Књажевчана и бројне коментаре на друштве-
ним мрежама. У све ове послове, на различите начине укључено је 
Предузеће за развој, урбанизам и изградњу.

Директор Младен Радосављевић очекује да радови на дуго че-
каној брани на Сврљишком Тимоку, упркос проблемима, буду окон-
чани до краја грађевинске сезоне. 

-Крајем прошле године смо расписали јавну набавку по систе-
му ‘’кључ у руке’’ за пројектовање и изградњу бране. Посао је добило 
водопривредно предузеће из Пожаревца заједно са пројектантском 
кућом из Хидромрежа из Зајечара. Посао се обавља заједно са Ср-
бијаводама. Нисмо задовољни динамиком радова. Део зида, грађе-
ног пре стотину година је пао, јер га извођач радова није обезбедио, 
а појавиле су се и подземне воде. Извођач ће о свом трошку финан-
сирати санацију кеја –казао је Радосављевић.

Он истиче да су критике на рачун запослених у Предузећу 
за развој и изградњу неосноване када је у питању велики пројекат 
уређења насеља Девете бригаде. Директор Развоја говорио је и о 
мерама које се предузимају како би се трајно решио проблем град-
ске депоније. 

У Јавном предузећу за развој, урбанизам и изградњу истичу да 
је у Књажевцу у овом тренутку десетак градилишта. Посао на рекон-
струкцији путева ни изблиза није окончан, почело је уређење још 
неколико сеоских домова, а надања су и да ће се, након поновљене 
јавне набавке пронаћи извођач за изградњу новог моста.

 Љ.П.

КЛАДОВО - У августовској акцији добровољног давања крви 
Црвеног крста Кладово и Завода за трансфузију крви из Ниша при-
купљене су 24 јединицедрагоцене течности. У трећој летњој акцији 
први пут је крв дало четворо Кладовљана, а пет минута за нечији цео 
живот руку је испружила и једна припадница нежнијег пола.

- Крв су дали углавном запослени вишеструки даваоци који у 
акцијама учествују свака три месеца. Потешкоће са залихама крви у 
летњим месецима су честе, с обзиром на то да је период годишњих 
одмора и да лети нема много организованих акција даривања крви. 
Такође, велике врућине су додатно отежале ситуацију- казала је др 
Снежана Мирчетић, секретар Црвеног крста Кладово и додала да су 
од почетка године у осам месечних акција у Кладову су прикупљене 
252 јединице драгоцене течности. 

Наредна акција добровољног давања крви биће одржана 26. 
септембра у згради Дома омладине од девет сати и 30 минута до 14 
часова.

 М.Р.

нови каменолом у атару села Добрујевац, за експлоатацију камена 
еруптивног порекла. Камен је изузетно редак и посебно је значајан 
у изградњи путева. 

 М. Г.
„Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Бољевац. Ставови изнети 

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

ВЕСТИ
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ТУБЕРКУЛОЗА

„МАРКОВИ ДАНИ“

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР/ДОГАЂАЈ

У селу код Бољевца одржана манифестација

Туберкулоза је болест коју изазива бактерија Mycobacterium 
tuberculosis. Спада у респираторне заразне болести, што значи да се 
преноси ваздушно-капљичним путем. Када неко ко је болестан од 
туберкулозе кашље, смеје се, пева или прича, он избацује у спољну 
средину ситне капљице које у себи садрже бациле туберкузе и када 
такве капљице удахне неко ко се налази у непосредној близини обо-
лелог може се инфицирати туберкулозом, а касније и оболелети. Ре-
зервоар болести је првенствено човек, а у неким пределима обо-
лела говеда, свиње и други сисари. Заразна је само особа која има 
активну туберкулозу и спутумом (испљувком) избацује живе баци-
ле туберкулозе у спољну средину. Код нелечених и неадекватно ле-
чених болесника тај период заразности може трајати и више годи-
на.Туберкулоза се може појавити у било ком делу тела, али најчешће 
се јавља у плућима (96%). Најчешћи симптоми су: кашаљ, некад са 
појавом крви у испљувку, повишена температура, ноћно знојење, гу-
битак апетита, мршављење и општи осећај слабости. Ништа не пре-
пуштајте случају – што се пре постави дијагноза и започне лечење, 
болест ће пре бити излечена. Наведени симптоми се разликују од 
особе до особе. Међутим, постојање ових симптома, било једног или 
више њих, захтева лекарски преглед. Посебно вулнерабилне групе 
за туберкулозу су: избегла и прогнана лица (која живе у колективном 
смештају), затвореници (стопа инциденције је код њих вишеструко 
већа), незапослени, наркомани, бескућници, штићеници установа 
за смештај старих лица и психијатријске установе. Фактори као што 
су потхрањеност, лоши услови становања и санитације, удружени са 
другим факторима као што су употреба дувана, алкохола, дијабетес, 
утичу на подложност оболелевању и на доступност лечењу.

Дијагноза болести се поставља засејавањем испљувка на спец-

ифичној подлози – Löwenstein што представља „златни стандард“ у 
постављању дијагнозе, али се такође ради и изолација микрооргани-
зама туберкулозе из ликвора или нервног ткива и директна микро-
скопија за брзу дијагнозу болести. Болест се лечи антитуберкулоста-
тицима новије генерације, са применом више лекова истовремено. 
Проблем може представљати резистентна туберкулоза, што значи да 
је узрочник туберкулозе постао неосетљив на лекове који се обич-
но користе за лечење туберкулозе. Туберкулоза је излечива болест, 
ако се открије на време и спроведе одговарајуће лечење. Може до-
вести и до смртних исхода. Опште мере превенције: култура кијања 
и кашљања и коришћење респираторних маски оболелих од тубер-
кулозе за време када су инфективни. Специфична мера превенције: 
спровођење вакцинације новорођенчади на рођењу против тубер-
кулозе, применом BCG вакцине.

Др Јелена Цветковић
спец.епидемиологије

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

БОЉЕВАЦ - Валакоње Буково је заселак села Валкоња, који 
броји око две стотине житеља. Пре тринаест година, мештани су 
одлучили да организују фестивал под називом „Маркови дани“, који 
везују за легенду о Краљевићу Марку и његовом скоку са Ртња, на 
камен у атару овог насеља, на коме је до данас сачуван траг њего-
вог стопала.

Манифестација се одржава у центру села, на пропланку где се 
налази четвороразредна школа са десетак ученика и летња позор-
ница. Ту се окупљају културно-уметничка друштва из околних места, 
такмичари у народном вишебоју, кува се качамак и излажу кулинар-
ски специјалитети народне кухиње. 

- Потрудили смо се да и ове године са мештанима и КУД-ом који 
постоји у нашем селу, организујемо манифестацију „Маркови дани“, 
пошто она траје већ тринаест година. Ово је добра прилика за дру-
жење, а ове године смо позвали и представнике Удружења одгаји-
вача оваца и коза, као и пчеларе, који су представили својер произ-
воде, каже Ненад Петровић, из месне заједнице. 

Представници ових удружења су дали посебан печат манифе-
стацији, понудивши пре свега овчји сир и мед из пчелињака који су 
смештени у нетакнутој природи овог краја. 

- Овчји сир који припремају чланови Удружења одгајивача ова-
ца и коза је јединствен, производи се на овај начин само у источној 
Србији и због тога нам је намера да се као удружење представимо 

на сајму сирева у Београду и да на тај начин промовишемо овај наш 
јединствен производ, каже тридесетогодишњи Стефан Стојановић, 
један од дванаест чланова најмлађег пољопривредног удружења на 
подручју општине Бољевац.

Посетиоци и учесници „Маркових дана“ пробали су и мед из 
пчелињака Славољуба Гилића из Боговине, а најтраженији је био 
мед у саћу и мед са орасима. 

- Пчеларством се бавим већ двадесетак година и тренутно 
имам око сто тридесет кошница. Из године у годину повећавам број 
пчелињих друштава и учествујем на бројним сајмовима пчелара. Ове 
године сам први пут на „Марковим данима“ и радује ме да има доста 
посетилаца и доста младих, каже Гилић. 

Осим произвођача меда и сира, било је и штандова са најраз-
личитијим народним јелима , а кувао се и качамак на отвореној ва-
три, као неизоставни специјалитет уз добар очји сир. 

У Културно-уметничком програму је учествовало шест фолк-
лорних ансамбала из суседних места, као и гости из борских и заје-
чарских села.

 М.Г 
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Бољевац. Ставови изнети 

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


