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БОР - Одборници Скупштине града Бора усвојили су на седници у 
уторак предлог закључка о усвајању извештаја о извршењу буџета града 
Бора за период јануар-септембар 2019. године. Седницу је на почетку на-
пустио одборник Драган Марковић који је поднео предлог за допуну днев-
ног реда који се односио на разматрање проблема повећане аерозагађе-
ности на територији града који није прихваћен, након чега је Марковић 
изашао из скупштинске сале.

-Буџет за 2019. годину је био развојни и нашим суграђанима је омо-
гућио да град Бор иде у правцу капиталног развоја и водили смо рачуна о 
свим елементима. Пуно смо радили на уређењу путева и Бор има директан 
правац развоја и треба напоменути да његов развој зависи од тога какве 
одлуке на скупштини доносимо, како водимо рачуна о граду, селима, жи-
вотној средини. Имамо у сваком селу сеоску амбуланту, што готово да нема 
ниједан град у Србији у том обиму. Увек има простора за бољи рад и то је 
наш задатак да у наредном периоду радимо брже и квалитетније – рекао 
је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Зорана Гајић, начелница Одељења за финансије нагласила је да је 
буџет града био ликвидан и да су све обавезе редовно извршаване.

-У извештајном периоду буџет града Бора остварио је укупно ми-
лијарду и 625 милиона 574 хиљаде 877 динара што износи 59,78 посто од 
укупних планираних прихода. Што се тиче наменских текућих капиталних 

трансфера граду Бору су у периоду јануар-септембар ове године из буџета 
Републике Србије уплаћена средства у износу од 20 милиона 641 хиљада 
747 динара. Када је реч о расходима у овом периоду извршена је милијар-
да 561 милион 810 хиљада 550 динара што укупно износи 49,25 посто од 
планираних расхода. Може се закључити да се највише расхода извршава-
ло за зараде запослених, за субвенције и друге расходе, нешто мање за со-
цијалну заштиту и капиталне издатке-казала је Гајићева.

Усвојени су и предлози одлука о утврђивању просечних цена ква-
дратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имо-
вину за 2020.годину, и о боравишној такси где је речено да на територији 
града Бора има укупно 77 лежајева у сеоским туристичким домаћинстви-
ма. На седници је наглашено да је предложено у буџету за наредну годину 
да се за развој сеоског туризма издвоји пет милиона динара.

Одборници су усвојили предлоге одлука о изради измена и допуна 
плана генералне регулације градског насеља Бор, о усвајању локалног ан-
тикорупцијског плана града, као и о приступању ревизији Стратегије одр-
живог развоја општине Бор за период 2011-2021 године. Усвојени су и пред-
лози одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење 
јавних површина као и предлози решења о о образовању Градског штаба 
за ванредне ситуације града Бора, о давању сагласноти на програм о из-
менама и допунама Програма пословања ЈКП за стамбене услуге, Друштва 
са органиченом одговорношћу Бизнис инкубатор центар, о давању саглас-
ности на Одлуку о покрићу губитка из ранијих година Јавног предузећа за 
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ и о распо-
дели добити за 2018. годину ЈКП за стамбене услуге, као и о давању саглас-
ности на Одлуку о усвајању ценовника рекламног материјала, стручних пу-
бликација и улазница Музеја рударства и металургије.

 Између осталих усвојени су и предлог Закључка о закључењу Спо-
разума о заједничком управљању комуналним отпадом између градова 
Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Боље-
вац, као и предлог Одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената концесије за изградњу регио-
налног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одла-
гања комуналног отпада.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК - Овонедељна 37.седница Општинског већа у Мајданпе-
ку почела је минутом ћутања прерано преминулом Михајлу Спорићу, тален-
тованом младом научнику пореклом из овог града, а настављена усвајањем 
предлога стратешких докумената о који а ће коначну реч дати одборници 
СО Мајданпек на предстојећој седници.

Одборници су утврдили нацрт одлуке о утврђивању просечних 
цена квадратног метра непокретности од значаја за утврђивање пореза 
на имовину у наредној години. Износи ће бити незнатно мањи од прошло-
годишњих, али се по том основу не очекује смањење буџетских прихода јер 
се верује да ће појачана ажурност саме службе у погледу наплате и тачно-
сти пријављених површина допринети да коначан износ буде несмањен. 
Утврђен је и нацрт одлуке о боравишној такси који је усклађен са законом 
и треба да буде подстицајан, стимулативан за физичка лица која се баве из-
најмљивањем смештаја.

Нацрт Одлуке о буџету општине за ову годину, односно трећем 
овогодишњем буџету, образложен је усклађивањем са изменама Закона 
о буџетском систему, чиме се примања корисника повећавају са новем-
барском исплатом, а осим тога, приходи су усклађени са десетомесечним 
остварењем и умањени за 3,8 одсто.

Буџет за наредну годину је према износима сличан ребалансираном 
и у складу са фискалном стратегијом у погледу планираних плата, субвен-
ција, социјале, здравства, образовања и инвестиција. 

Од свих корисника, чуло се, стигли су планови и усклађени са најваж-
нијим документом за наредну годину. Добру вест представља чињеница да 
би у најскорије време требало да започне стварање услова да за наредну 
грејну сезону у Мајданпеку буде спреман котао од 7МW на сечку, као јеф-
тинији енергент од садашњег мазута. То би за општински буџет требало да 

означи и велико растерећење будући да је у овој години општина за мазут 
већ уплатила топлани 187 милиона динара не рачунајући редовне обавезе 
и 37 милиона динара за ремонт котлова и замену мреже. Практично највећи 
део колача званог буџет троши се за грејање одређеног броја Мајданпеча-
на који користе даљинско грејање.

 И.Ћ.
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ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
У граду на Дунаву одржана седница СО Кладово

КРЕЋЕ ШКОЛА 
РОДИТЕЉСТВА

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
КУПИЛА ИМТ

Мере популационе политике
Влада Србије одобрила помоћ од 90 милиона динара

ЕКОНОМИЈА

КЛАДОВО - На седници Скупштине општине Кладово усвојен је 
предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о 
изменама и допунама Статута ЈП “ Комуналац” која се односи на проширење 
делатности јер се у овиру тог предузећа формира зоо хигијенска служба 
за хумано збрињавање напуштених животиња. Одборници су дали зеле-
но светло Извештају о реализацији Плана рада предшколске установе “Не-
вен” за школску 2018/2019. годину као и Годишњем програму рада у новој 

МАЈДАНПЕК - И Мајданпек ће ускоро добити Школу родитељства, 
захваљујући републичким средствима, у износу од милион и по динара, 
опредељеним за реализацију мера популационе политике.

Према информацији коју смо добили од др Драгана Фудуловића, ди-
ректора Дома здравља “Др Верољуб Цакић”, ова школа би могла да пред-
ставља наставак рада саветовалишта, која су некада постојала у овдашњим 
здравственим установама, а осим у Мајданпеку, имала би огранке у Здрав-
ственој станици у Доњем Милановцу и амбуланти у Рудној Глави. 

Како кажу у локалној самоуправи предвиђено је да поред предавања 
и радионица за труднице, родитељи деце свих узраста, могу да рачунају и 
на рад других медицинских стручњака, лекара, од педијатара, гинеколога, 
логопеда до других стручних лица. Тако ће моћи да добију одговоре на сва 
питања у вези са развојним потребама њихових малишана.

Кроз Школу родитељства, у Србији је у минулих 18 година, од када 
постоји, прошло око 15 хиљада родитеља.  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“.

КЊАЖЕВАЦ - Милан Ђокић, председник општине Књажевац потпи-
сао је у петак, 22. новембра, у Београду уговор вредан 78 милиона динара, 
о куповини бивше Фабрике озубљења ИМТ-а. 

Након посете председника Вучића Књажевцу, Влада Републике Ср-
бије одобрила је општини Књажевац помоћ у виду 90 милиона динара. Та 
средства била су неопходна како би се реализовало оно о чему се разго-
варало као о приоритету у претходним годинама, али није било финани-
сијске могућности да се то и реализује.

- Ради се о куповини хале бивше Фабрике озубљења ИМТ-а. Тај обје-
кат ћемо свуда оглашавати и потрудити се да доведемо неког великог инве-
ститора, који ће запослити Књажевчане, отворити нова радна места. Добро 
је и што ће средства од куповине фабрике бити подељена бившим радни-
цима ИМТ-а. Њих 160 добиће новац за оно што им је ИМТ остао дужан - ре-
као је Милан Ђокић. Љ.П.

школској години. 
Чланови локалног парламента подржали су и предлог Одлуке о до-

пуни Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за ову 
календарску годину. Реч је о програму Стручна пракса, који се из буџета 
општине Кладово финансира са два милиона 16.000 динара па ће локална 
самоуправа потписати Уговор са шест послодаваца код којих ће се десето-
ро младих Кладовљана, осморо са високом и двоје са средњом стручном 
спремом, стручно оспособљавати за самосталан рад у струци без засни-
вања радног односа. Реч је о програму за лица са евиденције Националне 
службе, која су без посла и без радног искускуства у струци.

- Осим за програм Стручна пракса у 2019. години у оквиру реали-
зације мера активне политике запошљавања пет милиона динара опре-
делили смо за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих старијих од 50 година. Отварањем нових радних места решили 
смо статус наших 30 дугорочно незапослених суграђана. С обзиром на по-
зитивна искуства у следећој години буџет за реализацију Локалног акцио-
ног плана запошљавања општине Кладово биће увећан за додатних мили-
он динара за програм Стручна пракса јер нам је циљ да млади и школовани 
људи заснују радни однос - казао је новинарима Саша Николић, председ-
ник општине Кладово.

Једногласну подршку чланова Скупштине добио је Извештај о раду 
за 2018. годину Центра за културу као и предлог допуне Одуке на основу 
које ће председник СО Кладово убудуће бити члан Општинског штаба за 
ванредне ситуације. На седници је усвојен и предлог Одлуке о јавним и не-
категорисаним путевима који је усаглашен са одредбама Закона о путеви-
ма, а нови управљач на локалу је Јавно предузеће “Комуналац”.

Одборници СО Кладово усвојили су и допуну Одлуке о комуналном 
реду у којој је дефинисано да се сва правна и физичка лица обавезују да 
површине јавне намене испред и око својих објеката одржавају у уредном 
и чистом стању. М.Р.
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НОВИ ЗЕЛЕНИ МЕГАВАТИ ЗА ЕПС
Успешно завршена ревитализација А2 у ХЕ „Ђердап 1“

КЛАДОВО - Пуштањем у рад ревитализованог агрегата А2 у ХЕ „Ђер-
дап 1” завршен је велики и значајан посао за „Електропривреду Србије“ и 
стабилност електроенергетског система, а највећа српска хидроелектра-
на јача је за 30 мегавата. 

- ЕПС и ХЕ „Ђердап 1“ сада имају пет, од укупно шест агрегата који су 
као нови. Остало је да обновимо још један агрегат, а тај посао почећемо 
2020. године. Када то завршимо и урадимо санацију слапишта, моћи ћемо 
да кажемо да имамо „Ђердап 1“ као да смо га тек саградили - рекао је Ми-
лорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС након завршетка пете фазе ревитали-
зације агрегата у хидроелектрани у Кладову.

Грчић је додао да то спада у нашу обавезу и политику председни-

ка Србије Александра Вучића, да све што смо наследили 
очувамо, али и модернизујемо и оставимо будућим гене-
рацијама.

- ЕПС има озбиљан план да у 2020. години значај-
но повећа ниво инвестиција – истакао је Грчић и најавио 
комплетну ревитализацију 10 агрегата ХЕ „Ђердап 2“ у са-
радњи са руском компанијом „Силовије машини“ чиме ће 
ЕПС добити додатних 50 мегавата. 

Александар Антић, министар рударства и енерге-
тике Србије рекао је да је „Ђердап 1“ највеће благо Србије. 

- Ревитализацијама које су завршене обезбеђено 
је да ти агрегати имају нови радни век за наредне четири 
деценије – истакао је Антић и додао да је „Ђердап 1“ од 
изузетног значаја за српски електроенергетски систем, 
јер производи више од половине енергије хидросекто-
ра у Србији.

У ХЕ „Ђердап 1“ је за 47 година рада произведена 
електрична енергија вредна око 14 милијарди евра, док 
један агрегат годишње произведе киловат-сате у вредно-
сти између 40 и 50 милиона евра. Када се заврши ревита-
лизација и шестог агрегата, ХЕ „Ђердап“ ће имати укупно 
180 мегавата више снаге за производњу чисте електрич-
не енергије. 

Александар Боцан-Харченко, амбасадор Русије у 
Београду, оценио је да пуштање у рад и петог агрегата показује да ревита-
лизација иде по плану и да нема никаквих застоја.

- То је резултат заједничког деловања стручњака компаније „Сило-
вије машини“, једне од најугледнијих и најстручнијих у Русији и стручња-
ка у Србији. Пуштање у погон новог агрегата реализује се у току интензив-
нијих политичких контаката на врху Русије и Србије. Уз политичке контакте 
и интензивни дијалог, ми имамо реализацију у пракси онога око чега се до-
говарамо - рекао је амбасадор.

Након пуштања у рад петог агрегата, делегација, на челу са руским 
амбасадором, положила је венац на споменик српским и руским војници-
ма у Кладову.
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RAKITA ДОНИРАЛА ВИШЕ ОД 
7.000 ДОЛАРА СЕЛУ СЛАТИНА

МЛАДИ КЊАЖЕВЧАНИН 
ПИСАО ПРЕДСЕДНИКУ 

СРБИЈЕ
СВЕ ТЕЖЕ ДО 
ОДРЕДИШТА

Поред значки добио и књигу „Албанска голгота’’

Мајданпечани без аутобуса за Ниш

КЊАЖЕВАЦ - Четрнаестогодишњи Андреј Виденовић из Књажев-
ца желео је да на свом реверу понесе Наталијину рамонду. Проблем је на-
стао када овај цвет – симбол Дана примирја у Првом светском рату, никако 
није могао да набави. Одлучио је да се за помоћ обрати председнику Србије 
Александру Вучићу. Одговор је стигао након неколико дана, а у пакету из 
Председништва Србије, поред значки, била је и књига ‘’Албанска голгота’’. 

Уз поклоне, на Андрејеву адресу стигло је и писмо председника Ву-
чића.

Историја, посебно Први светски рат представљају област за коју Ан-
дреј показује велико интерсовање од малих ногу, захваљујући компјутер-
ским игрицама са историјском тематиком. Овај, наизглед типичан радозна-
ли дечак, са подједнаким жаром учи и природне науке, стране језике. Каже: 
‘’Мене, бар мало, све интересује’’. 

У протеклој години Андреј се пласирао на чак пет републичких так-
мичења из разних предмета, а ове био је најбољи на школском такмичењу 
из математике. 

Након што заврши основну, Андреј би желео да своје школовање на-
стави у Карловачкој гимназији, али је од тога, каже, важније да остане оно 
што јесте и буде првенствено добар човек.  Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Редовна аутобуска линија из Мајданпека за Ниш и 
обратно, коју је одржавала “Arriva”у последње две недеље не функциони-
ше. Не саобраћање аутобуса је изузетно погодило посебно средњшколце 
који се школују у Бору, Зајечару, као и оне који студирају у Нишу, али и све 
друге, посебно пацијенте који се упућују или обавезе воде у том правцу. 

У условима када је и железница због санације и модернизације соп-
ствене инфраструктуре проредила поласке јако је тешко редовним ли-
нијским превозом стићи на жељено одредиште. Онима који немају сопстве-
ни, а такси превоз је прескуп остаје само да рачунају на полазак минибуса 
другог превозника из Доњег Милановца који преко Мајданпека сваког рад-
ног дана вози за Ниш и у супротном смеру.

 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“.

Компанија Ракита експлорејшн д.о.о. Бор (Rakita Exploration d.o.o. 
Bor), која послује у саставу кинеске рударске корпорације Зиђин мајнинг 
(Zijin Mining), донирала је више од 7.000 долара за побољшање услова у 
здравству, образовању, спорту и култури у борском селу Слатина. 

Захваљујући овим донацијама, опремљена је локална здравствена 
амбуланта на захтев месне заједнице Слатина и Удружења грађана „Village“, 
локална школа добила је нове беле табле, Фудбалски клуб Слатина је на-
бавио спортску опрему, као и опрему за одржавање стадиона, док су чла-
нови Културно уметничког друштва „Бранко Олар“ добили комплетну нову 
традиционалну ношњу. 

Имајући у виду да су за једну сеоску средину управо образовање, 
здравство, спорт и култура носеће области у развоју и очувању станов-
ништва, председник Савета месне заједница Слатина, Бобан Милојко-
вић, истакао је задовољство реализованим донацијама, као и свеукуп-
ном сарадњом са компанијом Ракита.

„Ова донација је резултат дугогодишње добре сарадње са Ра-
китом на чему смо им веома захвални јер ће житељи Слатине од сада, 
уместо одласка у Дом здравља у Бору, у сеоској амбуланти имати на 
располагању здравствене услуге. Модерне беле табле ће значити на-
шим ђацима у основној школи, а биће заиста пријатно уживати и у ча-
рима фудбала када наши првотимци изађу у новој опреми, и на сређе-
ном локалном стадиону, а биће нам и задовољство када на наредним 
Сусретима села будемо посматрали наше чланове културно уметнич-
ког друштва у новим традиционални ношњама“, истакао је Бобан Ми-
лојковић, председник Савета МЗ Слатина.

Заменик руководиоца Сектора за друштвено одговорно по-
словање компаније Rakita, Јуанкун Јанг (Yuankun Yang), који је свеча-
но представницима локалних удружења и установа уручио донирану 
опрему, рекао је тим поводом да је компанија Rakita посвећена транспа-
рентној сарадњи са локалном заједницом, као и да је хармонична са-
радња са локалним становништвом основ рада ове компаније. 

У име удружења и организација која су примила донирану опрему, 
речи захвалности упутила је директор школе, Ивана Пајкић.

„Када у једној сеоској средини побољшате услове за школовање 
деце, здравствену негу, развој културе и спорта, продужили сте том селу 
животни век, јер само уз подизање квалитета услова живота на селу, мла-
ди ће ту и остати“, истакла је Ивана Пајкић. 

Захваљујући се на вредној донацији, директорица Дома здравља у 
Бору Весна Радосављевић, истакла је да је сада амбуланта у Слатини најо-
премљенија сеоска здравствена установа, јер је поред глукометра, компју-
тера и штампача, опремљена и апаратом за мерење масноће у крви. 

„Овај апарат је нама јако важан јер ће се на лицу места анализом 
крви из прста пацијента утврдити степен масноће“, рекла је Радосављевић.

Током посете Слатини, Јуанкун Јанг је са домаћинима посетио 
опремљене учионице основне школе, као и спортско игралиште чије је 
уређење крајем прошле године финансирала компанија Rakita.

Фото: Ракита
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ЛИМЕС НА УНЕСКОВОЈ ЛИСТИ

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПОВРШИНСКИХ ВОДА

На тематском предавању у Кладову говорио Миомир Кораћ

Јавности представљен међународни еколошки пројекат вредан више од 600 хиљада евра

ДОГАЂАЈИ

КЛАДОВО - Успостављање римске границе почиње у првим деце-
нијама Првог века наше ере и траје до почетка Седмог века. Лимес у Ср-
бији је чинио низ утврђења на десној обали Дунава која су градили припад-
ници римских легија, наглашено је тематском предавању „Границе Римске 
империје“ на којем је у кладовској вили “Ружа” говорио проф. др Миомир 
Кораћ, научни саветник, директор Археолошког института у Београду и ру-
ководилац пројекта “Виминацијум”. Надлежне институције културе у Србији, 
започеле су процедуру припрема досијеа и плана управљања за упис Гра-
ница Римског царства – Дунавски Лимес у Србији на Унескову листу свет-
ске баштине.

- Археолози су на простору Гвоздених врата већ били прилично запо-
слени у другој половини XX века, током изградње хидроелектрана Ђердап I 

и Ђердап II, користећи последњу прилику да истраже и спа-
су оно што је након неколико миленија преостало од гран-
диозних култура које су се развијале дуж Дунава. У свет су 
тада послате слике најстарије камене скулптуре са Лепен-
ског Вира. Предмети су обогатили музеје, сазнања о древ-
ним културама утицала су на нове генерације истражива-
ча и нове културне теорије, а античко наслеђе је, нажалост, 
највећим делом потопљено, док су преостале фотографије 
и цртежи једина сведочанства о њиховом постојању - на-
гласио је проф.др Миомир Кораћ.

Прелиминарну листу Лимеса у Србији чини шезде-
сет археолошких налазишта и локалитета од којих је вели-
ки број истраживан уочи изградње Хидроцентрале Ђердап. 
Дунавски Лимес у Србији покрива подручја девет локал-
них заједница, а општина Кладово има највише локалите-
та који ће се наћи на прелиминарној листи, сматра профе-
сор Кораћ.

- Римски Лимес, односно границе некадашњег Рим-
ског царства, данас се простиру на преко 7.500 километа-
ра, кроз 20 земаља које окружују Средоземно море, чинећи 
највећи и најдужи споменик културне баштине на свету. На-
шој земљи припада ако не њен најлепши део, онда свака-
ко најузбудљивији од Виминацијума до остатака Трајановог 
моста, најдужег моста саграђеног у антици, римског пута 
усеченог у стене Ђердапске клисуре  Трајанове табле и вој-
ног утврђења Диана. Након деценија заштитних истражи-

вања, потом конзервације онога што је преостало (Диана, Понтес), у могућ-
ности смо да наш део Лимеса ставимо под заштиту UNESCO-а. Наравно, до 
тога се још мора доста урадити на заштити, физичкој и правној, али први 
кораци су већ направљени - појаснио је професор Кораћ.

Изузетно посећено предавање одржано је оквиру трибинско - еду-
кативног програма Центра за културу Кладово. О пространствима и зна-
чају граница Римске империје, светског културног добра под заштитом 
UNESCO-а, професор Кораћ разговарао је и са Сашом Николићем, пред-
седником општине Кладово на чијој територији је осам локалитета из рим-
ског доба. 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”.

БОР - Међугранични пројекат „Академска студија о заштити приро-
де квалитета површинских вода у прекограничном природном резерва-
ту –националном парку Ђердап / Гвоздена врата и специјалном резервату 
природе Царска Бара са радионицама за подизање свести локалног ста-
новништа“ представљен је јавности на скупу који је одржан у хотелу Албо 
у Бору. Овај пројекат има за циљ израду научне студије о процени квали-
тета површинских вода у три регионална и значајна локалитета: парку по-
себне природе Царска бара, на заштићном подручју Ђердап и у резервату 
природе Делта Нера у Румунији, најновијој Делти у Европи. 

Биће урађена и опсежна студија о утицају Рудника бакра у Мајданпе-
ку на реци Дунава, а један од циљева пројекта је подизање свести деце и 
становника овог подручја о потреби заштите окружења. 

-Други аспект овог пројекта је подизање свести локалног станов-
ништва, нарочито деце. У плану је да обиђемо 15 образовних установа у 
пограничном појасу Румуније и Србије како би им представили значај очу-
вања приоде. Очекујемо да ћемо пронаћи добар квалитет вода на овим 
просторима и деци указати на важност очувања животне средине –казао 
је Францисц Попесцу са универзитета Политехница у Темишвару.

Пројекат ће трајати 18 месеци а највећим делом је финансиран сред-
ствима ЕУ са више од 532 хиљаде евра док остатк до 627 000 евра колика 
је укупна вредност пројекта финансирају државе учеснице на пројекту.

- Радићемо студију испитивања отпадних вода у сливу Дунава и има-
ти радионицу са студентима из Србије и Румуније. За нас је значајно јер 
ћемо добити одређене резултате и започети једну интересантну тему ве-
зану за заштиту националних пракова и резервата природе и да је проши-
римо касније на науку и процесе технологије, односно свега што ћемо још 
сазнати током реализације пројекта-казао је Милан Трумић, професор са 
Техничког факултета у Бору.

На отварању скупа посетиоцима се обратио и Владимир Станковић, 
начелник Борског управног округа који је нагласио да је члан групе која 

има право одлучивања у прекограничним пројектима Румунија - Србија и 
Бугарска - Србија. 

-Ово су веома значајни програми за наш град и кроз овакве пројек-
те можемо много допринети развоју нашег региона. Из претходног иску-
ства видео сам да је данашњи партнер из Темишвара јако активан и вредан 
и веома значајан партнер нама, као и борски Технички факултет, значајан 
високошколски центар у Борском округу, који је, такође, веома активан –
казао је Станковић.

Носилац порјекта је Политехнички универзитет у Темишвару а пар-
тнери на пројекту су румунско удружење Про-Мехединци, борски Технич-
ки факултет, Удружење грађана „Вилаж“ из Злота. 

 Д.К.
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ЗАСЕЈАНО 80 ОДСТО ЊИВА

ЗГРАДА ЗА ПРИМЕР

Јесењу сетву у Борском округу прекинула киша

Бор: ПП заштита-небрига која тиња (11)

 НЕГОТИН - Јесењу сетву у општини Неготин, али и у другим среди-
нама Борског округа, карактерисао је јако дуг сушни период. То је са јед-
не стране омогућио брз завршетак жетве сунцокрета и кукуруза, без поја-
ве болести, али са друге је онемогућио квалитетну предсетвену припрему 
парцела за јесењу сетву стрних жита, пре свих пшенице. 

-Пољопривредници су искористили кишу па су на лакшим земљишти-
ма успели да посеју у оптималном року знатне површине под пшеницом, 
јечмом, тритикалеом и овсем. Изостала је уљана репица и луцерка из је-
сење сетвене структуре. Затим су током новембра наступиле кише, а тежа 
и плоднија земљишта, која нису могла да буду припремљена на време јер 
је била суша, су остала непосејана. Биће посејана чим време дозволи - каже 
Владимир Станковић, саветодавац за рурални развој у Пољопривредној 
стручној саветодавној служби Неготин.

У јесењој сетви пшеницом је засејано око 22.000 хектара површина 
у Борском округу, јечмом 2.900, овсем 1.200. Раж је засејан на површини од 
360 хектара, тритикале на 550, луцерка на 500, остало крмно биље на 200, 
а остала стрна жита на 50 хектара.

-Оно што је посејано, посејано је под тањирачу и већ је избокорило, 
тако да ће спремно ући у зиму. Површине које ће тек бити посејане, није ре-
ално очекивати да ће понићи или избокорити до првих снегова, мада није 
немогуће јер су температуре око 10 степени, па ћемо имати исту ситуацију 
као прошле године, када нам је највећи део површина под пшеницом по-
никао у фебруару. Произвођачима који тек треба да посеју преостаје да се 
надају као и 2019. обилним мајским кишама-истиче Станковић.

Примена пуне агротехнике, али и контрола плодности земљишта од 
значаја је за производњу стрних жита, посебно у оваквим годинама, када је 
и најизраженији утицај климатских промена. Зато је очување и повећање 
плодности земљишта кроз правилну употребу минералних и органских 
хранива од великог значаја. Да би се у земљиште унела одговарајућа ко-
личина минералних и органских ђубрива, неопходно је земљиште узорко-
вати за агрохемијску анализу. 

-Парцеле које имају низак садржај хранљивих материја у земљишту 
спречавају биљке да испоље свој генетски потенцијал, док повећан садржај 
појединих елемената може штетно утицати на раст и развој гајених биља-

ка. Узорке земљишта можемо узети у цик-цак или у дијагонали предметне 
парцеле. Просечан узорак се састоји од одговарајућег броја појединачних 
узорака, 15 до 25. Дубина са које се узимају узорци за потребе контроле 
плодности код ратарских и повртарских култура је од нула до 30 сантиме-
тара, а код воћарских култура од нула до 30 и од 30 до 60 сантиметара, два 
слоја. Узимање узорака може се вршити ручно, уз помоћ ашова и разних вр-
ста ручних сонди- саветује Владимир Станковић из Пољопривредне струч-
не саветодавне службе Неготин.

Пољопривредници су, подсећа он, у обавези да у циљу заштите и 
очувања плодности земљишта и обезбеђења правилне употребе ђубрива 
на сваке четри године врше испитивања својих производних парцела, где 
ће након завршене лабораторијске анализе имати увид у количину основ-
них параметара плодности земљишта.  С.М.Ј.

БОР - Стамбена заједница у улици 9. бригаде број 11 која има 25 от-
купљених станова једна је од ретких у Бору која има комплетну противпо-
жарну опрему. Према речима Радмиле Лежаић, управнице ове зграде то 
је прво што је урадила преузимањем ове функције, јер је како каже то за-
конска обавеза.

- Још 2012.године сам преузела 
обавезу председника скупштине ста-
нара у мојој згради. Закон је јасно де-
финисао шта је стамбена заједница и 
скупштина станара, сви они су реги-
стровани у регистар скупштина стана-
ра, имају свој матични број и жиро ра-
чун и понашају се као правни субјекти.

Након тога ступио је на снагу нови Закон о становању по коме професио-
нални управници примају надокнаду за свој рад, али ја сам прихватила да 
будем управник без надокнаде - каже Лежаићка.

Да стамбене заједнице могу самостално располагати средствима 
која издвајају показује ова скупштина станара.

- Затекла сам наплату комунал-
них услуга преко Јавног предузећа за 
стамбене услуге Бор, које за услуге 
које врши узима провизију од 25 од-
сто што нам је било много, тако да смо 
одлуком  скупштине станара одлучи-
ли да изађемо из њиховог система 
наплате. Имамо благајницу која сва-
ког 15-тог у месецу наплаћује текуће 
и инвестиционо одржавање као и ус-
лугу за одржавање хигијене у згради. 
Могу да кажем да немамо ненаплаће-
них потраживања од стране станара и  
све функционише много боље - сма-
тра наша саговорница.

Многе скупштине станара у 

Бору требале би да следе овај добар пример и испуњавају своје обаве-
зу и одговорно приступе проблему решавања противпожарне заштите у 
зградама.

-Хидрантска мрежа је исправна. За сваки спрат имамо црева и боце.
Купили смо и паник светло али због специфичности монтаже чекамо ње-
гову уградњу која мора бити директно из трафоа. Сви станови су осигура-
ни на годишњем нивоу од пожара и пробоја воде. У договору са ватрогас-
ном јединицом организоваћемо и обуку за руковање апаратима. Опрема 
је пре пар година плаћена свега 24 000 динара што сматрам да није пуно, 
јер је наручена директно од произвођача из Београда. Понуде које сам до-
била од посредника биле су скоро дупло веће, али људи треба да знају да  
су у обавези да обнављају опрему-закључује Лежаићка.

 М.М.

Прojeкaт: “ПП зaштитa-нeбригa кoja тињa“, суфинaнсирaн je из буџeтa Грaдa Бoрa . 
„Стaвoви изнeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи 
je дoдeлиo срeдствa.“

НОВИ ЛИФТ
- Постоји идеја о изградњи 

лифта у нашој згради. Пристигле 
су две понуде из Београда и једна 
из Ниша и он би коштао 24 000 
евра што би било око 1000 евра по 
стану. Договорили би се да стана-
ри чији станови имају мању ква-
дратуру и који су на нижим спра-
товима и који неће користити 
лифт мање и учествују. Има ста-
ријих и оперисаних људи, хитној 
помоћи је тешко да изађе на више 
спратове, тако да мислим да је из-
градња лифта у интересу свих нас 
- додаје Радмила Лежаић.
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„ТЕСТИРАЈ! ЛЕЧИ! СПРЕЧИ!“

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Донација АИК банке за болницу у Бору

Циљ обележавања Европске недеље тестирања на ХИВ и хепатити-
се, а која се по седми пут обележава, је да се скрене пажња јавности на зна-
чај раног дијагностиковања и благовременог лечења ХИВ инфекције и ви-
русног хепатитиса Б и Ц . Врло је важно охрабрити особе, које су било када 
биле изложене неком ризику, да се тестирају. То је значајно, јер рано окри-
вање инфекције и рано започињање терапије има много боље ефекте по 
пацијента, а уједно се и спречева даље ширење инфекције.

Пут ширења ових инфекција је:
- Сексуалним контактом без кондома,
- Преко заражене крви – контакт оштећене коже са зараженом крвљу 

( најчешће употребом коришћеног прибора за убризгавање дроге),
- Са инфициране мајке, на дете (током трудноће, порођаја, дојења)
ХИВ је и даље велики јавноздравствени проблем, процењује се да је 

у Европи инфицирано овим вирусом 2,5 милиона људи, да петина њих не 
зна да је ХИВ позитивно , а да се чак половина тог укупног броја ХИВ пози-
тивних дијагностикује касно, у тренутку када им је имунолошки систем већ 
значајно нарушен. Све то условљава значајне здравствене компликације и 
лошији одговор на терапију.

Према процени Светске здравствене организације у Европи живи 
око 15 милиона људи са хроничном хепатитис Б вирусном инфекцијом, а 
отприлике се процењује да је приближно том броју и број особа са хронич-
ном инфекцијом вирусног Ц хепатитиса ( 1,5 % популације , тј. 14 милиона). 
Хронична инфекција вирусом хепатитиса Б и Ц може довести до озбиљних 
компликација, као што су цироза јетре и примарни карцином јетре код 20-

30% пацијената. Сваке године у Европи 56000 људи умре од по-
следица хроничног хепатитиса Б, а 112500 људи умре од после-
дица нелеченог хроничног хепатитиса Ц, односно примарног 
карцинома јетре или цирозе.

У нашој земљи је крајем 2018. године 3000 особа живе-
ло са ХИВ-ом, од којих 400 није знало да је инфицирано овим 
вирусом. Код две трећине особа које знају свој ХИВ статус, ХИВ 
инфекција је дијагностикована кад је имунолошки систем већ 
био значајно нарушен, чак и кад нису имали симптоме и знаке 
болести, али када је ризик од оболевања и умирања од АИДС-а 
значајно већи.

На територији Зајечарског и Борског округа у периоду од 
1988. године кад је регистрован први случај обољења од АИДС-а 
до данас регистровано је укупно 59 особа, а умрло 22 особе.У 
овој години, до средине новембра регистроване су 4 особе обо-
леле од АИДС-а. 

Последњих година примена антиретровирусне терапије у 
лечењу оболелих од АИДС-а 
даје све боље резултате. Она 
омогућава дуготрајну кон-
тролу болести, тако што зна-
чајно смањује количину ви-
руса у крви, а самим тим и 
инфективност оболелог, тј. 
могућност ширења инфек-
ције. Резултати терапије су 
најбољи ако се започне у пр-
вих шест месеци од инфек-
ције. Једино се тестирањем 
узорка крви може утврди-
ти да ли је особа инфицира-
на ХИВ-ом. Тестирање на ХИВ 
је једноставно, није болно, не 
одузима много времена.

 У Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, постоји Саветовалиште 
за ХИВ,тзв. „ ДПСТ“ (добровољно, поверљиво, саветовање и тестирање), где 
сваког радног дана од 8 до 13 часова, сви заинтересовани могу бесплатно 
и без упута, да се саветују и тестирају .

Центар за превенцију и контролу болести
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

БОР - Општа болница у Бору добила је од Аик банке донацију у виду 
канцеларијског материјала. Драган Ћирић, директор филијале АИК банке у 
Зајечару нагласио је да ова банка као друштвено активна финансијска ин-
ституција води рачуна о унапређењу заједнице и настоји да помогне они-
ма којима је то потребно.

-Аик банка као друштвено одговорна компанија донирала је канце-
ларијски намештај Општој болници чиме је обезбедила боље услове рада 
ове институције и допринела развоју и напретку града Бора. Донирани су 
канцеларијски столови, архивски ормани, радни сточићи, комоде, писаћи 

столови и слично. Посебно нам је драго што смо у могућнсоти да доприне-
семо бољим условима и раду Опште болнице – казао је Ћирић.

Директор Опште болнице др Горан Јоксимовић нагласио је да је ова 
донација од велике важности за ову медицинску установу.

- Ова донација је итекако значајна јер поред медицинске опреме и 
уређаја значајно је да имамо и канцеларијски намештај с обзиром да се 
све више пажње посвећује вођењу медицинске документације. Распоре-

дили смо намештај по одељењима где је било најпотребније и сада на си-
гуран и безбедан начин можемо да одрадимо и медицинску документацију 
и пријем болесника.  Д.К.

Европска недеља тестирања на ХИВ и хепатитисе 22-29 новембар


