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МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек је за стипендирање ученика и 
студената, у школској 2019/2020. години, определила 4,75 милиона дина-
ра буџетских средстава, а на прошлонедељној седници Општинског већа 
донета је одлука о броју и структури стипендија. Одлучено је да се додели 
укупно 20, по једна стипендија за изузетно надарене, шест одличних учени-
ка и 10 одличних студената, као и по једна за ученике и студенте из осетљи-
вих друштвених група.

Наглашено је да предност приликом рангирања имају ученици и сту-
денти који се школују за дефицитарна занимања, а то су, између осталог, 
професори математике, руског, француског језика и физике, затим дипло-
мирани информатичари, грађевински, саобраћајни и електро инжењери, 
дипломирани ветеринари, као и радиолози, машински, хемијски, електро 
и металуршки техничари, бравари, металостругари, заваривачи и кувари. 
Поред тога, општина ће наставити да у континуитету помаже школовање 
14 стипендиста који су на то право остварили претходних година.

На првој новембарској седници, чланови Општинског већа Мајданпек 
усвојили су и предлог закључка о продужењу трајања јавних радова, због 
неутрошених средстава, предвиђених за ове намене. Тако ће јавни радо-

КЊАЖЕВАЦ - На 125. седници Општинског већа, која је одржана 
у уторак, једна од главних тачака, која се нашла на дневном реду је доно-
шење Одлуке о финансијској подршци породици са децом. 

- Ова одлука предвиђа све новитете и нове мере о којима смо при-
чали и најављивали их у току ове године. Најважније измене се односе на 
то да ћемо од ове године имати стипендије за изузетно надарене ученике и 
студенте, где ћемо предвиђати за студенте просек преко осам, а за ученике 
пласман на републичко такмичење. Одвојили смо социјалну категорију и 
имаћемо посебан конкурс за ученике и студенте из друштвено осетљивих 
група, и посебан конкурс за ученике и студенте који потичу из породица 
које имају три, четири или више деце –казао је Бранислав Јосифовић, шеф 
кабинета председника општине Књажевац.

Нацрт ове одлуке биће објављен на сајту Општине Књажевац, а за-
тим ће бити организована јавна расправа где ће сви заинтересовани сту-
денти, ученици и родитељи, али и сви остали заинтересовани грађани моћи 
ће да се укључе у и изразе своје идеје.

Већници су разматрали и ребаланс буџета, степен усклађености пла-
нираних и реализованих активности из програма пословања јавних пре-
дузећа, усвајање процене угрожености од елементарних непогода и дру-
гих несрећа, а дискутовали су и о тачкама везаних за рад градске топлане, 
ЈКП “Стандард” и Предузећа за развој. Љ.П.

Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.”

БОР - На  четвртој седници Радне групе за решавање отворених 
питања везаних за рад и пословање Srbija Ziđin Bor Cooper и Ziđin Rakita 
Exploration Bor, на којој се разматрао, између осталог, извештај о аероза-
гађењу и рад комисије за надокнаду штете настале услед аерозагађења.

- Битно је да  отворено говоримо о свим питањима, почев од аеро-
загађења, минирања, потреса, и другим стварима које се тичу екологије, и 
мерама које се предузимају сада и у наредном периоду. Очекује нас за три 
године отварање новог рудника, и  1200 радних места, где ће предност има-
ти грађани Бора и села које су под директним утицајем отварања рудника. 
Подједнако се мора водити рачуна и о екологији и о економији, али важно 
је да постоји модел како да се сва питања реше – казао је Александар Ми-
ликић, градоначелник града Бора. 

Он је нагласио да се, када је реч о аерозагађењу,   на састанку гово-
рило о условима и могућностима да се смање активности.

- Комисија за надоканду штете је формирана и проширена са четири 
додатна члана Зиђина и на сваки захтев наших мештана комисија излази 
и утврђује стање по њиховим предлозима. Сви који поднесу захтев имају 
право да их комисија обиђе и утврди услове и разлоге - додао је Миликић.

Представници Зиђина су нагласили да ће медијима ускоро послати 
обавештење о мерама које предузимају за смањење аерозагађења.

 Д.К.

ви бити продужени до краја године за ангажовање радника у области са-
нације и уређења инфраструктуре, замене старе водоводне мреже, као и 
одржавања јавних површина и објеката од општег интереса и уређења јав-
них површина у Доњем Милановцу.

Овом су приликом, због неиспуњених одређених законских услова, 
донета и решења о поништењу неколико решења о отуђењу грађевинског 
земљишта непосредном погодбом и обустави поступка отуђења грађевин-
ског земљишта у јавној својини Општине Мајданпек јавним надметањем.

И.Ћ.
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БОР ЋЕ ДОБИТИ НОВУ „ТОПЛАНУ“
Са грејања се од почетка године одјавило 286 корисника

НАЈВИШЕ ПАРА ЗА 
РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА

ПОСАО ЗА 
ДВАДЕСЕТ ЖЕНА

Подстицаји за пољопривреднике драгоцени

У Бољевцу се почетком наредне године 
отвара текстилни погон

ЕКОНОМИЈА

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора обишао је 
борску „Топлану“ како би се на лицу места уверио у квалитет грејања и рада 
ове фирме од старта грејне сезоне.

-Ове године је ситуација у Топлани много боља него претходне го-
дине из разлога што су на време завршени неопходни радови. Топлана је 
урадила реконструкцију котлова. Грејање ће бити 24 сата, јер се на тај на-
чин остварује стабилније грејање и мање је пробоја на мрежи. Обавеза То-
плане је да врши корекцију температура, и у наредном периоду мораће да 
обиђу станове и провере какво је грејање. Молбу упућујем грађанима да 
ако постоји потреба обавесте Топлану а ако тамо не пронађу решење да 
се обрате и Градској управи јер сваки стан мора имати добро грејање-ка-
зао је Миликић.

Он је нагласио да ће бити изграђена нова “Топлана” на сечку и ком-
примовани гас, која ће највероватније бити изграђена на новој локацији 
ван града.

- Тренутно радимо са пројектантима Канцеларије за јавна улагања 
око изградње нове топлане. Циљ је да добијемо стабилније, сигурније и јеф-
тиније грејање, и промениће се енергент, који је сада јако скуп. Очекујемо 
да врло брзо у Бору видимо ново градилиште, које ће за све нас бити ве-
лики изазов али нас радује што ћемо у будућности имати добро грејање. 
Тренутно треба да инсталирамо енергију од 40 до 60 мегавата. Мораћемо 
да радимо и комплетну реконструкцију магистралних водова, да се смање 
притисци у топловодним мрежама и да се раде пумпне станице како би се 
омогућило стабилније грејање наших грађана. Комплетан посао биће го-

МАЈДАНПЕК - Како је последњег дана октобра истекао рок за под-
ношење захтева за остваривање права на подстицаје у пољопривреди, 
у оквиру овогодишњег Програма мера подршке пољопривредној поли-
тици и политици руралног развоја општине Мајданпек, надлежни су мог-
ли да “подвуку црту” и констатују, да је највише интересовања међу пољо-
привредницима било за инвестиције у физичку имовину.

У оквиру овогодишњег Програма мера подршке пољопривредној 
политици и политици руралног развоја општине Мајданпек, од 1200 реги-
строваних пољопривредних газдинстава у мајданпечкој општини, захтеве 
за остваривање права не неки од подстицаја поднело је 380 пољопривред-
ника, односно, свако треће.

При том, највише интересовања, као и у прошлој години, било је 
за инвестиције у физичку имовину, али и за инвестиције за развој овчар-
ства. За те подстицаје утрошено је највише средстава, а за набавку пољо-
привредне опреме поднето је 109 захтева и утрошено осам милиона ди-
нара, док су у области овчарства, за набавку уматичених стада оваца, расе 
„Праменка“ и „Ил де Франс“ опредељена 22 милиона динара. 

Занимљиво је да је слаб одзив на јавни позив који се односио на 
подстицаје пољопривредним удружењима и основним одгајивачким ста-
ницама, утицао да средства за ове намене буду утрошена само половично.

Општина Мајданпек је за реализацију Програма мера подршке 
пољопривредницима издвојила 39,6 милиона динара.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови 

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

БОЉЕВАЦ - Предузеће „Рис“ из Чачка, почетком наредне године у 
Бољевцу отвара текстилни погон у делу производне хале некадашњег Ко-
жарско текстилног комбината „Спорт“, где је пре тридесетак година ради-
ло око две стотине жена. 

Власник предузећа „Рис“, је пре две године купио део производне 
хале, а недавно је постављена и прва линија за шивење, која би према наја-
вама инвеститора могла да отпочне са радом половином наредне године. 

- Почећемо производњу на линији коју смо већ поставили, а касније 
ћемо пребацити и друге машине. Посла има довољно, с обзиром да тренут-
но радимо за потребе полиције, као и послове за Црну Гору и Пољску - ис-
тиче Милован Радовановић, власник предузећа „Рис“ из Чачка. 

Према најавама инвеститора у почетној фази ће овде бити запосле-
но петнаестак до двадесет жена, а биће организована и обука, како би се 
временом целокупна производња преселила у Бољевац. 

- Послодавац је годинама у овој области, има велико пословно иску-
ство, а отварање погона у Бољевцу је изузетно значајно, пошто се отвара и 
могућност за запошљавање пре свега жена. Имамо најаву да ће већ поло-
вином јануара наредне године почети производња у овом делу хале коју 
је купио власник предузећа из Чачка- каже председник општине Бољевац 
Небојша Марјановић. 

Првом састанку са будућим послодавцем је присуствовало четрде-
сетак незапослених жена. М.Г.

тов за неколико година. Захваљујем се влади Републике Србије која нам по-
маже да решимо овај проблем - додао је Миликић.

Милутин Симић, директор борске „Топлане“ нагласио је да на зали-
хама тренутно има 23. 000 тона угља.

- Спремније смо дочекали ову сезону. Најважније је да кренемо са 
регулацијом система. Уколико буде проблема са грејањем, грађани могу 
да се обрате председнику кућног савета или главном пословођи у Топли-
фикацији и пријаве проблем. Угља имамо довољно до краја јануара. По-
четком тог месеца очекујемо да нам пристигне остатк до укупне количине 
која је договорена уговором, а то је 47 000 тона, колико је и наручено-ка-
зао је Симић.

Прошле године грејање је у својим домовима искључило 256 грађа-
на а од почетка ове године 286 корисника.

- Ове године се 52 корисника пријавило за грејање. Много се људи 
и одјавило из Бора. Имали смо шест рекламација који нису задовољни са 
грејањем - каже Симић.  Д.К.
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У КЊАЖЕВЦУ РЕНОВИРАН 
ГРАДСКИ СТАДИОН

Вредност пројекта је 220 хиљада евра

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је у среду отворен реновирани градски 
стадион. У оквиру пројекта „Норвешка за Вас“, Краљевина Норвешка је фи-
нансирала реконструкцију стадиона, а читава вредност пројекта износи 
220 хиљада евра, где је Краљевина Норвешка донирала 100 хиљада евра, 
а остатак новца обезбедила је Општина Књажевац.

- Реч је о веома комплексном пројекту који сами не би могли да фи-
нансирамо и реализујемо. Појекат је подразумевао реконструкцију три 
фудбалска терена, изградњу атлетске стазе и ограде, затравњивање дело-
ва око терена, партерно уређење делова испред трибина и испред свла-
чионица, уређење расвете и система за заливање. Уз помоћ Краљевине 
Норвешке и УНОПС-а успели смо да реализујемо овај пројекат. Књажевац 

је добио значајан спортски ресурс за све Књажевчане 
који желе да се баве спортом, а јако нам је важно да се 
са овим комплексом градских стадиона поново враћа-
мо на туристичку мапу Србије као центар који је ите-
како погодан за припреме спортиста –каже Милан Ђо-
кић, председник општине Књажевац.

Техничку подршку у реализацији пројекта 
пружа УНОПС – Канцеларија Уједињених Нација за 
пројектне услуге.

- Од позива који је био у оквиру пројекта 
“Норвешка за вас” је и овај који се тицао унапређења 
услова живота кроз развој локалне инфраструктуре 
и радује нас да је Књажевац по први пут добио атлет-
ску стазу. Ово је мали допринос у свим напорима које 
Општина Књажевац улаже у локални развој, и жели-
мо свима пуно успеха у даљем раду-рекао је Раду-
ле Ристовић, пројектни менаџер пројекта “Норвеш-
ка за вас”.

Овај пројекат ће унапредити услове за око 
9.400 деце и младих у Књажевцу, 2.200 чланова локал-
них спортских клубова, око 3.000 становника општи-
не који се рекреативно баве спортом и око 300 спор-

тиста који се сваке године припремају за такмичења.
Уз инфраструктурне радове, биће израђен и Правилник о начи-

ну коришћења и управљања спортским комплексом и План развоја 
спорта са фокусом на рањиве групе, у сарадњи са програмом Swiss 
PRO.

Радови на обнови стадиона обухватили су уградњу система за на-
водњавање, асфалтирање атлетске стазе, обнову травног засада оба по-
моћна терена за фудбал, израду металне ограде око стадиона и металне 
ограде помоћних терена за фудбал, реконструкцију источне и западне зи-
дане ограде стадиона.

 Љ.П.
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„ЗЛАТНУ СВАДБУ“ 
ПРОСЛАВИЛО 50 ПАРОВА

ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА

Традиционална манифестација у Бору одржана по 18 пут

Прекогранична сарадња Румунија-Србија

БОР - Традиционална манифестација „Златна свадба“, која је ове го-
дине одржана по 18 пут, окупила је 50 парова који су прославили пола 
века заједничког живота. Ова манифестација се организује у октобру, ме-
сецу старих лица.

- Драго ми је да се у граду Бору дуги низ година успешно одржава 
ова манифестација, на коју смо поносни . Свима сте показали да људи могу 
да се ослоне једни на друге и да 50 година могу живети у заједници, срећ-
ни и насмејани. Сви смо у обавези, нарочито млади, да чујемо ваше идеје и 
сугестије о многим проблемима. Град Бор ће увек водити рачуна о најста-
ријим суграђанима– казао је Александар Миликић, на пријему парова у 
сали Градске скупштине.

У оквиру манифестације, 50 брачних парова који су брак склопили 
давне 1969. године, окупило се у Клубу за стара лица, након чега су посети-
ли Музеј рударства и металургије а онда је уприличен пријем за све паро-
ве у сали Градске скупштине, где их је дочекао први човек Бора Алексан-
дар Миликић. Програм је настављен у сали Музичке школе, након чега је 
организован ручак у ресторану Топ у Брестовцу код Бора. 

Милутин (71) и Босиљка (68) Андреић из села Шарбановац истичу да 
је за здрав брак најважније разумевање и међусобно поштовање.

-Било је лепо свих ових година, и даље смо заједно. Имамо две ћер-
ке, исто толико унука и параунучића. Поштовања мора да буде. Здравље 
и слога у породици су најважнији. Децу учимо да буду поштени, да се чу-
вају и нас да поштују. Живимо од пољопривреде, и сада имамо доста по-
сла а пара мање него раније када смо се лакше сналазили– каже Милутин.

Његова супруга Босиљка наглашава да је очувати породицу на оку-
пу нешто најдрагоценије. 

-Добро је било док смо били здрави, сада се сналазимо некако. Слож-
на породица је нешто најзначајније у животу - каже Босиљка. 

Миодраг (71) и Десанка (70) Чоикановић из села Брестовац истичу 
да је за срећан брак важно да се супружници воле и договарају око свега.

 –Имамо обоје пензију. Лепо је што се организује ова манифестација, 
нама су и ћерке код куће спремиле славље. Разумевање и толеранција су 
најважнији. Попуштали смо један другоме увек, волели смо се, и сад се во-
лимо после толико година. Имамо две ћерке и унуке и срећни смо због то-
га-каже Десанка.

Њен супруг Миодраг истиче да се млади раније нису разводили тако 
често као што се то сада дешава.

 -Другачије је било време. Сада чим дође до најмање свађе, растају 
се млади. Препоручујемо младима да се воле и чувају, морају да се поштују. 
Када један погреши, други попусти и тако се мора радити. Много утиче и то 
што данас млади немају посла-каже Миодраг.

Манифестацију организује Геронтолошко друштво Бор под покро-
витељством Града Бора.

 Д.К. 

КЛАДОВО - Намера пројекта “Lajt on” који се спроводи у оквиру ИПА 
програма прекограничне сарадње Румунија-Србија је да се афирмишу ту-
ристички потенцијали у Дунавском региону, односно у општинама Кладо-
во и Дробета Турну Северин, наглашено је на премијерној press презента-
цији одржаној у Кладову.

- Од његове реализације очекује се да се повећа број туриста у том 
региону, али и да утиче на развој економије, отварањем нових радних ме-
ста и привлачењем потенцијалних инвеститора-појаснио је Разван Галбе-
ну из Асоцијације “Mod of life” из Дробете Турну Северина која је лидер на 
пројекту.

Вредност пројекта који се финасира из фондова ЕУ је 424.903 евра, 
од чега општини Кладово припада 177.910 евра наглашено је на презента-
цији у вили “Ружа”.

- Идеја пројекта је да се на језеру у градском парку у Кладову инста-
лира Холограмска пројекција и интерактивни пано у граду, који ће бити 
повезани са истим у Дробети Турну Северин са намером да се поспеши ту-
ристичка понуда у тим срединама - истакао је Давид Ђурђевић, директор 
ТОО Кладово.

Лидер на пројекту је Асоцијација Mod of life , партнери су Туристич-
ке органитације Дробете Турну Северин и општине Кладово.

- Локална самоуправа чини низ конкретних мера да Ђердапско под-
ручје представи као озбиљну дестинацију на туристичкој мапи Србије. То је 
један од четири пројекта укупне вредности 2,5 милиона евра које локална 
самоуправа спроводи са партнерима из Румуније. Рок за његову реализа-
цију је 12 месеци- истакао 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”.
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ИСПРАВНИ ХИДРАНТИ - ПОЛА ПОСЛА
Бор: ПП заштита - небрига која тиња (9)

БОР - Стефан Гњатовић (28), ватрогасац 
из Бора, шест пуних година предано и одговор-
но ради свој посао. Наставио је очевим стопа-
ма који је такође радио као ватрогасац док није 
преминуо после саобраћајне незгоде.

- Ватрогасни дом у Бору сам посећивао 
још као мали када сам долазио код тате. Одувек 
су ме привлачили камиони и доста сам времена 
проводио у гаражи играјући се са њима. Те успо-
мене из детинства су на мене оставиле велики 
утисак и пробудиле жељу да једног дана поста-
нем ватрогасац спасилац и да помажем људи-
ма. Као мали нисам знао колико је овај посао 
одговоран, сложен а понекад и тежак. Захтева 
и физичку и психичку спремност. Али је јако за-
нимљив, а осећај када спасите неком живот је 
неописив – прича Стефан.

Овај млади ватрогасац наглашава да се 
највише памте интервенције у којима се спаса-
вају људски животи, као и ствари које за те људе 
имају неизмерну сентименталну пре него мате-
ријалну вредност.

- Било је ситуација када су људи  били не-
описиво срећни и захвални што смо им спасили 
уметничке слике да не изгоре у пожару. То је нешто што је за њих било по-
себно вредно. Осетили смо безброј пута захвалност грађана када смо им 
сачували дом, животиње. Једном је у магацину градске апотеке дошло до 
поплаве, када сам са колегом успео да извучем на сигурно све лекове у ма-
гацину, након чега су нам радници казали да су управо то били ретки леко-

ви за тешке болеснике. Све то пуно значи, 
као и када спасите људски живот, тада сте 
поносни на себе и оно што радите – додаје 
наш сговорник.

Стефан је на терену стално акти-
ван. Недавно је гасио пожар који је избио у 
шупи код куће и у стану у близини.

- Пријављено је било да гори шупа. У 
њој је било сено које се запалило. Док смо 
гасили тај пожар, у улици изнад сам угледао 
пламен. Горео је стан. Отишао сам тамо са 
колегом а у помоћ су нам пристигле и дру-
ге колеге. Стан је изгорео али смо спречи-
ли да се пожар прошири и на друге просто-
рије. Срећом у стану тада није било никога. 
Било је пуно ситуација. Свака интервенција 
је на свој начин битна-додаје Стефан.

Узрок пожара су најчешће старе ин-
сталације. Један од проблема је и неадек-
ватна противпожарна заштита у зградама,  
коју би сви управници требали да настоје 
да обезбеде, јер се никада не зна када ће 
она затребати.

- Грејање људи искључују, а ретко се 
чисте димњаци и деси се да се запали. Зато 
се стално раде едукативна предавања, нај-

чешће деци о превентивним мерама и заштити од пожара.  Што је виша 
спратност, захтевније је гасити пожар. Евакуација се ради свих станара. Ако 
избије пожар у згради на вишим спратовима, лакше се ради евакуација  јер 
се дим шири нагоре, па људи са нижих спратова у том случају не би прола-
зили кроз дим. Али за гашење пожара је свакако теже што је виши спрат у 
питању. Витло се брже извуче али има одређену метражу. Да су свуда хи-
дранти исправни, много би било брже и лакше гасити пожар, јер ако су хи-
дранти направљени и у функцији су, на сваком другом спрату имате хидран-
те и црева, понели би само још два црева која би ту повезали и одатле би 
гасили пожар, што је свакако брже. Овако се развијају црева колико треба, 
једно црево је од 15 или 20 метара-додаје наш саговорник.

Ватрогасци носе опрему са собом која је тешка око 20 килограма, што 
никако није лако у журби да се пожар што пре локализује. У овом послу ис-
тиче Стефан најважнији је тимски рад, слога међу колегама. 

- Најтеже су ситуације када погледамо у лице људи који су изгубили 
свој дом, да ли услед пожара или поплава или било које друге елементар-
не непогоде. Позитивног страха увек има када се крене на интервенцију, 
што утиче на боље размишљање и исправније одлуке. Адреналин је увек 
присутан у жељи да се сачувају људски животи и пружи помоћ угроженом 
лицу – закључује Гњатовић.

 Љ.М.

Пројекат: “ПП заштита-небрига која тиња“ суфинансиран је из буџета Града Бора . 
„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 
је доделио средства.“



БРОЈ 364 7

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА 
У КЊАЖЕВЦУ

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
БОЛНИЦЕ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 
МИЛИОН ЕВРА

ПОПУСТ НА СКИ КАРТЕНастављен велики посао асфалтирања

Град Бор за две године уложио око шест 
милиона динара у медицинску опрему

Институт за рударство и металургију из Бора сарађује 
са Западним универзитетом из Темишвара

Ski opening на Старој планини од 13. до 15. децембра

ДОГАЂАЈИ

БОР - Локална самоуправа у Бору је за само две године уложила 
близу шест милиона динара у медицинску опрему, а из буџета града се из-
двајају средства за плате шест лекара, 10 медицинских сестара, једног фар-
мацеутског техничара и једног психолога. За потребе рада Дома здравља, 
набављен је нов дефрибилатор, стоматолошка столица, два ЕКГ апарата, 
микроскоп за одељење здравствена заштита жена, физиодиспензер за сто-
матологију и бежична хелио лед лампа за стоматологију, док је у свим се-
оским амбулантама уведен интернет и набављена рачунарска опрема за 
потребе е рецепата, као и ЕКГ апарати за сеоске амбуланте. У набавку ме-
дицинске опреме у борској болници уложено је и 88 милиона динара из 
републичког буџета, а капитални пројекат реконструкције болнице оче-
кује се наредне године.

- Пројекат реконструкције болнице је завршен. Све је спремно и на-
кон добијања грађевинске дозволе очекујемо од Канцеларија за јавна ула-
гања да кренемо у посао. То је за нас од изузетне важности јер најстарији 
објекат је из 1938. године. Након комплетне реконструкције градске бол-
нице услови за пружање здравствених услуга ће бити много бољи, што нам 
је и циљ - каже Александар Миликић, градоначелник Бора.

Нови закон о здравственој заштити предвидео је да се поново споје 
Дом здравља и болницa, а надлежни сматрају да ће се на тај начин прерас-
поределом лекара и медицинског особља унутар ове две установе обезбе-
дити боље услове за лечење грађана. М.М.

КЊАЖЕВАЦ - Асфалтирањем улице Боре Станковића, настављен 
је велики посао реконструкције саобраћајница у књажевачкој општини. У 
квалитет радова, које надзире Предузеће за развој, урбанизам и изградњу, 
уверио се на лицу места недавно и председник Општине Милан Ђокић. 

-Улица „Боре Станковића“ била је у јако лошем стању. Она је врло дуга 
и у њој живи пуно наших суграђана. Улица води до Основне школе ‘’Мла-
дост’’, а тамо своје активности има много наших спортских клубова. Пре 
него што је положен асфалт, овде је урађена и атмосферска канализација. 
Тај посао био је вредан 2.200.000 динара. Вредност асфалта је око пет и по 
милиона динара. Све у свему, само у улицу „Бора Станковић“ инвестирано 
је близу осам милиона динара - истакао је Ђокић.

Како кажу у општини Књажевац, радиће се све док путеви и улице 
не буду у бољем стању. Љ.П.

БОР - У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија Руму-
нија борски Институт за рударство и металургију започео је реализацију 
двогодишњег пројекта „Румунско Српска мрежна сарадња за процену и ши-
рење свести утицаја рударских активности у рудницима бакра на квалитет 
воде у пограничном подручју“.

Пројекат процене утицаја рударских активности на квалитет вода у 
пограничном подручју између Србије и Румуније само је наставак сарадње 
Института за рударство и металургију из Бора и Западног универзитета из 
Темишвара. У оквиру првог пројекта прикупљени су основни подаци о за-
гађењу и утицају рударских активности, док ће тема овог пројекта бити 
дубља анализа вода и водотокова на подручју око РТБ-а Бор и рудника ба-
кра око Нове Молдове са румунске стране.

- Анализе ће обухватати садржај тешких метала и штетних компо-
ненти у водама, могућност њиховог пречишћавања и третмана издвојеног 
муља. На основу добијених анализа биће примењене нове технологије, ла-
бораторијска и полуиндустријска испитивања. За крај је планирано да се 
објави база резултата, док ће други аспект пројекта обухватати едукацију 
и подизање свести о значају заштите животне средине са наше и румунске 
стране - каже др Зоран Стевановић, саветник директора Института за ру-
дарство и металургију у Бору.

Укупна вредност пројекта је милион евра од којих је борском инсти-
туту припало 418 хиљада евра од којих ће више од половине бити иско-
ришћено за набавку нове опреме. М.М.

КЊАЖЕВАЦ - Према најави ЈП Скијалишта Србије, Ski opening на 
Старој планини планиран је за период од 13. до 15. децембра 2019. године. 
За време трајања Ski openiga важи ће посебан попуст од 30 посто на цену 
карата за тај период. Претпродаја ски карата за скијашку сезону 2019/20. по-
чела је 1. новембра и трајаће до 15. новембра 2019. године. У сусрет пред-
стојећој зимској сезони, љубитељи скијања и зимских спортова ће моћи да 
купе ски карте са попустом од 15 посто путем web shopa овог предузећа.

Скијалишта Србије већ традиционално организују овакву врсту про-
даје ски карата, а скијаши и бордери ће током две недеље имати прилике да 
по повољнијим условима дођу до свог ски паса. Током овог периода, купо-
вина карата ће бити могућа искључиво on line, путем платних картица. Ни 
једна друга врста плаћања неће бити могућа током претпродаје.

Преузимање ски карата за ски центар Стара планина је могуће ис-
кључиво на продајним местима у овом скијалишту.

Накнадно мењање места преузимања ски карата неће бити могуће.
 Љ.П.
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ОБЕЛЕЖЕН ОКТОБАР- МЕСЕЦ 
ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ

ДОБАР ОДЗИВ И НЕСУМЊИВИ 
РЕЗУЛТАТИ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ЗДРАВСТВО

Бесплатни превентивни прегледи од самог почетка акције Министарства здравља

Поводом обележавања октобра – месеца правилне исхране, заврш-
на манифестација одржана је у петак, 1.11.2019. године под слоганом “Пра-

вилна исхрана - доступна и приступачна свима. За свет без глади” у свечаној 
сали Завода за јавно здравље „Тимок” у Зајечару. Том приликом је отворе-

на изложба најуспешнијих ликовних и литерарних радова деце предшкол-
ског узраста и ученика основних школа. 

 Најбољи ликовни и литерарни радови награђени су дипломама, 
књигама и здравим послужењем од воћа и природних сокова. Прва награ-
да у категорији предшколског узраста за ликовни рад, припала је вртићу 
Црвенкапа из Књажевца. Од I до IV разреда, награду за најбољи цртеж, до-
била је Софија Раденковић, ученица III разреда ОШ “Вук Караџић”из Кња-
жевца док је ликовни рад Марије Раденковић, ученице VII разреда ОШ “До-

ситеј Обрадовић” из Вражогрнца, награђен првом наградом, у узрасту од 
V до VIII разреда. За најбољи литерарни рад проглашен је рад Галине Ни-
колић, ученице III разреда ОШ “Љубица Радосављевић-Нада’’ из Зајечара 
и рад Дуње Петковић, ученице VI разреда ОШ ”Вук Караџић” из Неготина. 
Специјална награда припала је групном раду ученика III разреда ОШ „Jeре-
мија Илић-Јегор” из Рготине.

Манифестацији су присуствовала деца предшколског узраста, учени-
ци, родитељи, васпитачи, учитељи и наставници са територије Зајечарског 
и Борског округа. Својим учешћем и ангажманом, ову свечаност су употпу-
нили и улепшали ученици III разреда ОШ “Љубица Радосављевић-Нада’’ из 
Зајечара, који су са својом учитељицом Хеленом Вучковић, припремили и 
извели приредбу под називом “Посуђијада”, због чега су добили специјал-
ну награду. Догађај су пропратили и локални медији.

 Завод за јавно здравље“Тимок “
 Одсек за промоцију здравља

МАЈДАНПЕК - У Општој болници и Дому здравља у Мајданпеку ак-
ција бесплатних превентивних прегледа за све заинтересоване грађане је 
настављена у недељу, 03. новембра, од 8.00 до 16.00 часова, уз сасвим со-
лидан одзив, као уосталом, и у више од 200 здравствених установа Србије. 
Том приликом су сви грађани, укључујући и оне без здравственог осигу-
рања, могли да ураде интернистички преглед, као и преглед лекара опште 
праксе, проконтролишу крвни притисак, одраде ЕКГ, изврше контролу ни-
воа шећера у крви. По први пут организовани су и неуролошки прегледи, 
а заинтересовани за офтамолошки преглед пријављени у недељу, тај пре-
глед ће обавити неког радног дана почев од 7.новембра.

У Општој болници, од директора др Николе Стефановића, сазнали 
смо да је управо у овој средини, у прошломесечној акцији забележен нај-
бољи одзив од свих установа на региону, а да се испоставило да је у вели-
ком броју случајева била неопходна даља дијагностика. 

Општа болница и Дом здравља у Мајданпеку од самог почетка уче-
ствују у акцијама бесплатних превентивних прегледа, које за грађане Ср-
бије организује Министарство здравља.  И.Ћ.

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


