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МАЈДАНПЕК - Седница СО Мајданпек одржана 27.децем-
бра, а почела је празничном честитком одборника “Двери”, који 
су као и на претходним скупштинским заседањима, седницу на-
пустили на самом почетку, а завршена честитком Николе Науно-
вића, председника СО Мајданпек. 

Одборници владајуће већине брзо су и без расправе до-
нели одлуке по предложеном дневном реду, у којем су домини-
рали програм рада јавних предузећа и установа чији је оснивач 
општина. Дискусија је уследила на предлог Дејана Миливојевића, 
одборника Јединствене Србије о ситуацији у ФБЦ Мајданпек. 
Драган Поповић, председник Општине је пренео информације 
којима располаже да су досадашњи власници одлучили да се по-
вуку из посла, а предузеће пререгистровали у Бакарне цеви. Са 
нестрпљењем се очекује 15.јануар до када би потенцијални ку-
пац из Грчке требало да се изјасни да ли ће преузети ову фабри-
ку и наставити производњу или ће епилог бити другачији, а по-
ложај 320 запослених неупоредиво тежи. Локална самоуправа ће 
у сваком случају учинити све да помогне, речено је. 

Везано за предлог истог одборника о бесплатном превозу на под-
ручју општине, чуло се да таква иницијатива већ постоји, али не и одго-
варајућа понуда превозника због чега је раније расписан јавни позив по-
ништен, па ће бити и поновљен. У вези са бесплатним боравком деце у 
вртићу, чуло се да за сада могућности нема, а да родитељи и сада плаћају 
само 10 одсто пуне цене, док је боравак за треће дете бесплатан. 

Овом приликом продужени су мандати вд директорима јавних пре-
дузећа и установа, 

Небојши Заркову, Ђорђу Рошкићу, Саши Либрићу, као и Валентини 
Гавриловић, Јасмини Стефановић и Славку Илићу.

Председник Општине Мајданпек Драган Поповић претходну годи-
ну оценио је успешном: 

- Буџетским субвенцијама за комунална предузећа, успели смо да 
обезбедимо услове за нормално функционисање живота у граду, у смислу 
стабилног и квалитетног даљинског грејања, за шта је издвојено више од 

180 милиона динара. Преко 50 милиона динара уложили смо у уређење об-
разовних установа у општини, а велики износ и за унапређење примарне 
здравствене заштите“,- истакао је први човек општине, не пропустивши да 
истакне помоћ Владе Републике Србије, око реконструкције путне инфра-
структуре, локалних и магистралних путева, реновирања спортске хале и 
других активности.

И у 2020. годину Општина Мајданпек ушла је, према речима Попо-
вића, са великим инфраструктурним плановима. Највећа инвестиција биће 
доградња и реконструкција градске топлане, која би наредну грејну сезону 
требало да почне са новим котлом на дрвну сечку, при чему је вредност ра-
дова, које ће финансирати Република, 400 милиона динара. Због доградње 
топлане, зелена пијаца ће бити измештена, а у плану су и радови на приста-
ништу за археолошки локалитет „Лепенски вир“ који ће трајати две године 
и коштати око три милиона евра. Уз инфраструктурне радове у Мајданпе-
ку и Доњем Милановцу, очекује се окончање радова на домовима културе 
у Рудној Глави, Влаолу и Дебелом Лугу. И.Ћ.

БОР - Чланови Градског већа града Бора усвојили су на седници у 
уторак предлог одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Бора. Усвојен је и предлог одлуке о стипендирању и награђивању 
спортиста.

- Битно је да се напомене да ће пре-
ко 500 улица добити називе на предлог су-
грађана кроз јавну расправу и дебату која је 
вођена у претходном периоду. Јако је битна 
и одлука о стипендирању спортиста. У овој 
години смо предвидели да млади и успешни 
спортисти имају право на стипендију у изно-
су од 6.500 динара на месечном нивоу годи-
ну дана или док су ангажовани у спортском 
клубу. Кроз ову одлуку смо дефинисали и на-
грађивање свих спортиста – казао је Алек-
сандар Миликић, градоначелник града Бора.

У образложењу ове одлуке се наводи 
да је максимални број стипендираних спор-
тиста десет. На основу правилника одређе-
не су и висине новчане награде за освојене 
медаље на већим међународним спортским 
такмичењима и то: за златну Олимпијску ме-
даљу 300. 000, сребрну 260. 000 и бронзану 
220. 000 динара. За златну медаљу на Свет-
ским првенствима 200. 000, сребрну 160. 000, 
бронзану 120. 000, за златну медаљу на Ев-
ропском првенству 100. 000, сребрну 80. 000 
и бронзану 60. 000, а за златну медаљу на Бал-

канском првенству 50. 000, сребрну 40. 000 и за бронзану медаљу 30. 000 
динара.

Већници су усвојили и предлог решења о упућивању на службени 
пут у Републику Чешку. Д.К.



БРОЈ 373 3
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Без потребе за измештањем у наредних 10 година

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

у 2019. СКИНуТИ 
ЛАНЦИ И КАТАНЦИ

Општина Кладово и у овој години велико градилиште

Организован традиционални новогодишњи коктел

ДРушТвО

БОР - Аеродром Бор који ће највероватније ускоро постати део Ае-
родрома Србије, у наредних 10 година неће бити измештен са садашње ло-
кације, потврдио је градоначелник града Бора Александар Миликић. Он је 
нагласио да садашње рударске активности које се спроводе недалеко од 
борског аеродрома неће утицати на његово измештање.

- Оно што је планом посебне намене за рударско подручје “Чукару 
Пеки” дефинисано, је да се у наредних десет година Аеродром Бор неће из-
мештати и неће бити потребе за померањем аеродрома јер рударске актив-
ности које се раде у горњој зони не утичу и не угрожавају сам аеродром. 
Предвиђено је да када се буде ушло у експлоатацију доње зоне, биће по-
требно измештање аеродрома на другу локацију, која неће бити погођења 
рударењем од стране компаније која врши рударење на територији града 
Бора – нагласио је Миликић.

КЛАДОвО - У 2019. години из 
буџета општине Кладово опредеље-
но је близу 47 милиона динара у ин-
вестиционе радове,од асфалтирања 
улица у граду и на градској перифе-
рији укупне дужине 1065 метара, по 
којима су мештани готово пола века 
газили по блату и прашини,до ре-
конструкције градске зелене пијаце 
и уређења простора у градском јез-
гру укупне површине 2200 квадрата 
и приступне пешачке стазе у центру 
града дужине 190 метара. Код Дома 

културе асфалтирано је 450 квадрата јавне површине у на којој је изграђе-
но 13 места за паркирање путничких возила. Тренд инвестиционих радо-
ва биће настављен и у овој години изградњом топлане у насељу “Пемци” уз 
финансијску подршку Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије, док је у буџету општине Кладово за инвестиционе радо-
ве опредељено 36 милиона динара.

- У овој години предстоји нам и реализација пет пројекта у оквиру 
ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Пројекти из об-
ласти здравства, туризма, заштите животне средине и управљања ризици-
ма укупне вредности око 2,5 милона евра суфинансираће се средствима 
Европске уније, док је учешће локалне заједнице 15 одсто.

Један од њих је пројекат из области туризма “Тајне средњовековних 
тврђава” укупне вредности 828.732 евра, који се односи на уређење Малог 
града који 1524. године подигнут у средњовековој тврђави “Фетислам”- 
подсетио је Саша Николић, председник општине Кладово.

Капитална инвестиција у 2020. години је и изградња канализацио-
не мреже у селима Велика Врбица, Ртково, Корбово и у делу Милутиновца. 
Завршетком тих радова створиће се услови за асфалтирање деонице Кључ-
ког пута од Велике Врбице до Милутиновца укупне дужине 21 километар.

 М.Р.

КЊАЖЕвАЦ - Ако су годи-
ну коју испраћамо обележили ин-
фраструктурни радови у граду и се-
лима и скидање катанаца са до јуче 
затворених фабрика, онда ће 2020. 
бити година у којој ћемо се борити 
да Књажевчана буде више - казао је 
на традиционалном новогодишњем 
коктелу председник Општине Милан 
Ђокић.

Он је нагласио дага је најви-
ше обрадовало протекле године ски-
дање ланаца и катанаца са фирми које 
су некада пропадале, а сада су нашле нове власнике, захваљујући привред-
ницима, држави и локалној самоуправи.

Ђокић је позвао Књажевчане да буду активни учесници у свим ак-
тивностима које ће град и општину учинити још лепшим местом за живот.

- Година 2020. биће година Олимпијских игара. Аристотел је рекао: 
Олимпијске игре су место где се једни боре, једни навијају, а једни тргују. 
Ми желимо да у Књажевцу буде више оних који ће бити на терену и који 
ће се борити, од оних који ће навијати – звиждати или аплаудирати – ка-
зао је Ђокић.

Новогодишњи коктел окупио је, поред одборника Скупштине општи-
не, представнике јавног, друштвеног и привредног живота књажевачке 
општине. Љ.П.

Очекује се да експлоатација 
горње зоне рудника “Чукару Пеки” 
почне 2021. године. 

Миликић је нагласио и да су у 
току преговори са представницима 
Министарства саобраћаја и инфра-
структуре да се Борски аеродром пре-
несе на управљање Републици Србији.

- Стигао нам је допис са захте-
вом да борски аеродром пренесемо на управљање Републици Србији што 
је добро за нас и један од најбољих начина да се овај аеродром стави у 
функцију. У наредном периоду ћемо кроз одлуке Скупштине града веро-
ватно донети ту одлуку како би борски аеродром брже и боље развијао, 
јер сигуран сам да ће под крилима Аеродрома Србије, Аеродром Бор, по-
пут других аеродрома, имати озбиљну перспективу - казао је Миликић.

Борски аеродром регистрован је за летилице које могу да приме до 
шест тона терета и 72 путника. Изузетно је погодан за чартер летове. Са 
свим пратећим објектима простире се на око 60 хектара. Изградња аеро-
дрома је завршена 1986 године, са пистом пресвученом „сувим асфалтом“ 
дужине 1.080 метара и 30 метара ширине, а изграђена је и управна зграда 
са хангаром. У изградњи аеродрома учествовала је Војска и РТБ „Бор“. Бор-
ски аеродроме се убраја међу најбоље спортске аеродроме у југоисточној 
Европи. Д.К.

ОРАЛНА вАКЦИНАЦИЈА ДИвљИх 
ЖИвОТИЊА

Са Борског аеродрома у периоду 
од 09. до 12 јануара из 11 летелица 
типа пајпер и цесна бацани су мамци 
у којима су се налазиле ампуле са вак-
цинама против беснила дивљих жи-
вотиња, на територију источне, јужне 
и дела централне Србије. 

- Треба напоменути да је доказа-
но да је то до сада најбоља метода 
вакцинисања дивљих животиња и да 
је безбедно по становништво Репу-
блике Србије. Одавде ће се покрива-
ти територија југоисточне Србије, 
граница Румунија-Бугарска до тери-
торије Косова, и централне Србије - 
казао је Александар Миликић, градо-
начелник Бора.

 Србија је ову кампању покрену-
ла 2010. године, и на основу при-
купљених узорака, прошле године 
није било забележених случајева 
појаве беснила. 



БРОЈ 373 4 ДРушТвО

„ТЕКИЈАНКА” ДАРОвАЛА 
ПРвОРОЂЕНЕ БЕБЕ

у свим местима где послује компанија за бебе и мајке обезбедила ваучере и беби сетове

ТИМОЧКА КРАЈИНА - Компанија “Текијанка” традиционално је по-
сетила породилишта у местима где послује и мајкама и бебама уручила 
пригодне поклоне. Тако је у кладовском породилишту девојчица Наталија 
Петковић прворођена беба у 2020.години од Текијанке добила ваучер од 
30.000 динара.

Поред ваучера, Наталијина мајка је добила Текијанкин беби-пакет са 
најнеопходнијом опремом за прворођене бебе. Текијанкин беби-пакет до-
био је и дечак Немања Мариновић који је рођен 43 минута пре смене две 
календарске године.

У борском породилишту првих дана 2020.године рођена су четири 
дечака који су добили вредне поклоне.

И у свим осталим местима где послује “Текијанка” , њени представ-
ници су ваучере у вредности од 30.000 динара као и беби сетове уручили 
мајкама и прворођеним бебама.

Осим поклона прворођеним бебама у 2020. години, у шест Тимочких 
градова, пред новогодишње празнике, “Текијанка” је деци подарила пред-
ставу “Шашава новогодишња бајка“, коју је видело око 3000 малишана у гра-
довима Источне Србије. М.Р.-Д.К.

Фото: bor030
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ПОКЛОНИ ЗА ПРвОРОЂЕНЕ 
БЕБЕ у 2020. ГОДИНИ

Челници локалних самоуправа обишли породилишта

ТИМОЧКА КРАЈИНА - Градоначелник града Бора Александар Ми-
ликић посетио је борско породилиште Опште болнице и мајци прворође-
не бебе у Новој 2020. години уручио поклон честитку у вредности од 55 
000 динара.

- У 2019 години је рођено 375 беба, шест више него у 2018. Верујем и 
надам се да ће у овој години број беба бити много већи. Поред поклон че-
ститке, мајка прворођене бебе ће примати и 15 000 динара месечно до на-

вршене прве године детета и добиће једнократну помоћ од града Бора у 
висини од 25 000 динара за прворођено дете. Уз мере које радимо у систе-
му образовања, водимо рачуна и о популационој политици, олакшавању 
родитељства и пружања бољих услова за најмлађе суграђане. Сигуран сам 
да је град Бор лепо место за живот и град у коме ће се повећавати број но-
ворођене деце –казао је Миликић.

Прворођена беба у 2020. години је дечак Јашар кога је мајка Анђела 
Раимовић (16) донела на свет 01. јануара у 11 сати и 10 минута.

- Мајка и беба су добро и порођај је протекао без икаквих пробле-
ма. Надамо се да ће се одржати број порођаја који се креће од 365 до 400, 
а надамо се и да ће ове и наредних година бити и повећања броја ново-
рођених беба - рекао је др Горан Голубовић, начелник Одељења гинеко-
логије у Општој болници. 

Мајка Анђела Раимовић истакла је да јој пуно значи помоћ коју град 
пружа породиљама.

- Беба је тешка 3250 грама, све је добро прошло и то је најважније. 
Ова помоћ коју даје град ће свакако пуно значити – рекла је Раимовићка.

У кладовском породилишту, прворођену бебу у 2020. години, девој-
чицу Наталију коју је мајка Јелена Петковић на свет донела 4. јануара у 14 
сати и 38 минута посетио је Саша Николић, председник општине Кладово. 
Прва беба тешка је 3300 грама, дугачка је 56 центиметара и треће је дете 

у породици професорке физике у којој одрастају девојчица и дечак.Пред-
седник општине Кладово Саша Николић честитао је породиљи и уручио 
јој поклоне којим мајке прворорођених беба на почетку године дарива ло-
кална самоуправа.

- Надам се да ћемо у овој години имати више беба јер је наша жеља 
да се у општини Кладово побољша наталитет. Као локална самоуправа тру-
дићемо се да створимо што боље услове за живот како би млади људи има-

ли посао и приходе, а самим тим и могли много лакше да планирају своје 
породице - поручио је Саша Николић, председник општине Кладово.

Представници локалне власти даривали су и Немању Мариновића 
дечака којег јер мајка Сузана на свет донела 31. децембра прошле године у 
23 сата и 17 минута. Током прошле године Кладово је било богатије за 101 
малишана јер су мајке родиле 48 девојчица и 53 дечака. С обзиром да је у 
породилиштима ван наше општине у претходној години рођено шеснае-
сторо деце, број новорођенчади већи је за пет беба у односу на исти пери-
од 2018. године када је у Кладову рођено 112 малишана.

Родитељима новорођенчади локална самоуправа на име једнократ-
не помоћи исплаћује по 40.000 динара, док је за свако треће дете тај износ 
100.000 динара.

У Књажевцу прву бебу, дечака, у 2020. години првог јануара, нешто 
пре 11 сати родила је Марина Ђорђевић. Другог јануара се родила девојчи-
ца а трећег још један дечак. Породилиште је посетио председник општине 

Књажевац Милан Ђокић који је изразио наду да ће рађање што више беба 
бити оно што ће обележити 2020. годину.

- У Књажевцу је у 2019. до првог децембра, рођено 17 беба више него 
у 2018. години. То је податак који радује све нас. Ако желимо да нову годи-
ну започнемо на прави начин, онда треба да је започнемо са новим беба-
ма. Надам се да ће у 2020. бити много више беба, јер узалуд ће нам бити све 
улице, сви путеви и домови, ако не буде било Књажевчана који ће се томе 
радовати и овде живети - казао је Ђокић.

У мајданпечком породилишту на прву овогодишњу бебу, дечака, че-
кало се до Бадњег дана.

 Дописници „Тимочких”

Фото: negotin.rs
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КЛАДОвО ЧЕКА 
ТАЛЕНТЕ СвЕТОНИКОЛАЈЕвСКИ 

ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИшАНЕ

Јувентусов камп у Србији ове године у граду на Дунаву
Поклони уручени у суботу у Цркви Светог Ђорђа

ДОГАЂАЈИ

ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦу у „МОЗАИКу“
Градоначелник града Бора и чланови борског СНС-а обрадовали малишане

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора посетио је 
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју „Мозаик“ где је корисници-
ма те установе поделио новогодишње пакетиће. 

- Драго ми је да сам на њиховим лицима видео осмех, позитивну 
енергију и љубав коју су показали нашим доласком. Град ће и у наредном 
периоду настављати да развија овакве и сличне сервисе и помаже суграђа-

КЛАДОвО - Од 29. јуна до 3. јула Кладово ће бити домаћин учесници-
ма четвртог Јувентусовог кампа у Србији у којем ће на Градском стадиону у 
граду на Дунаву знање усавршавати девојчице и дечаци узраста од шест до 
17 година. Са њима ће радити руководици Јувентусове академије из Ита-
лије, али и домаћи стручњаци. Кладовчани се ужурбано припремају јер 
желе да буду добри домаћини најмлађим играчима из свих крајева Србије.

- То је наша обавеза с обзиром да је реч о пројекту који се реализује 
у 32 земље, Кладово је привилеговано што је уврштено у породицу едука-
тивних кампова који се организују широм света и зато локална самоупра-
ва чини све да створи оптималне услове за рад и боравак кампера у нашој 
средини. Комплетан програм рада спровешће се на стадиону Ђердапа-ис-
тиче Горан Матовић, помоћник председника општине Кладово задужен за 
спорт, омладину и друштвене делатности.

Како теку припреме за организацију кампа уверили су се недавно 
представници великана из Торина који су за време боравка у граду на Дуна-
ву разговарали са Сашом Николићем, председником те подунавске општи-
не и његовим сарадницима.

- Захваљујући подршци руководства општине Кладово учесници 
кампа осим гостопримства имаће на располагању комплетну инфраструк-
туру за спровођење програма којег ће реализовати тренери из Јувентусо-
ве академије из Италије. Биће то догађај за памћење за све кампере, али и 
Кладовчане који су се безброј пута доказали као врхунски домаћини-казао 
је Драган Барјактаревић, Јувентусов представник за Србију.

Учесници кампа тренираће у опреми “Старе даме”, а на крају обуке 
добиће сертификате,медаље и по лопту, док ће се најталентованији седам 
дана усавршавати у Јувентусовом кампу у Италији.

 М.Р.

КЊАЖЕвАЦ - Православни дечји часопис ‘’Светосавско звонце’’, у 
сарадњи са Црквеном општином Књажевац’, обезбедило је светониколајев-
ске пакетиће за децу Књажевца. Поклони су уручени у суботу, 11. јануара, 
у Цркви Светог Ђорђа.

На иницијативу Црквене општине Књажевац, уз благослов патријар-
ха Иринеја и екпископа тимочког Илариона, светониколајевски пакетићи 
стигли су и до деце Књажевца, да им, како каже протосинђел Захарија Ми-
тић, старешина Цркве Светог Ђорђа, божићне празнике учине још лепшим.

-Поклоне је обезбедило ‘’Светосавско звонце’’, у сарадњи са Верским 
добротворним старатељством. Нема ништа лепше, него видети радост и ве-
сеље када деца дођу, целивају крст, узму своје поклоне...’’

Већ пола века ‘’Светосавско звонце’’, званично гласило Српске право-
славне цркве за децу, труди се да и на овај начин улепша детињство најм-
лађих. У Тимочкој крајини, редакцији ‘’Звонца’’ у овој хуманитарној акцији 
придружио се и популарни певач Жељко Васић – казао је Митић.

Димитрије Стикић из Патријаршије СПЦ је казао да је једна од акција 
‘’Светосавског звонца’’ на терену, која се спроводи по благослову Патријар-
ха, подела светониколајевских пакетића. 

-Деци причамо о Светом Николи, нашем Божић Бати. Желимо да да-
рујемо друге, јер је даривање радовање са обе стране - казао је Стикић.

Православни дечији часопис ‘’Светосавско звонце’’ постоји од 1967. 
године, васпитавајући многе генерације о вери, историји и традицији.

-Мој посао је специфичан, али када год имам слободног времена, же-
лим да га испуним добрим стварима - рекао је Жељко Васић.

‘’Светосавско звонце’’ је и помоћно средство у настави веронауке, а 
на његовим конкурсима са успехом учествују и ученици књажевачких шко-
ла. Љ.П.

нима којима је то неопходно. У 2019 години смо одвојили 11 милиона ди-
нара за рад „Мозаика“, колико ће бити издвојено из буџета и ове године – 
казао је Миликић.

Он је нагласио да су обезбеђена и средства за финансирање личних 
пратиоца и персоналних асистената. 

- Све мере да ли у области здравства, образовања или социјалне за-
штите доносимо у договору са нашим суграђанима. Добијамо информације 
шта је неопходно да се уради и функционише и наставићемо са том прак-
сом да финансирамо оно што је потреба наших суграђана ради подизања 
квалитета њихових живота –додао је Миликић.

Емилија Стојановић , социјални радник „Мозаика“ захвалила се ло-
калној самоуправи на разумевању и подршци, коју пружају овој установи. 

-То је велика услуга за родитеље те деце. Велико хвала градоначел-
нику Александру Миликићу који нас често обилази и излази у сусрет раду 
ове установе. Без њихове помоћи ова установа не би могла да функциони-
ше. „Мозаик“ има око 30 корисника, међу којима је највише деце са аутиз-
мом. Они се овде уче потребама личне хигијене, сервирања хране и најос-
новнијим потребама за самостални живот –рекла је Стојановићева.

Адријана Јањић Пуповац, члан повереништва СНС истакла је и да су 
чланови те политичке опције поделили поклоне малишанима у „Мозаику“.

 – Циљ нам је да ова деца осете припадност и да знају да су део 
друштва које одговорно брине о њима. Донели смо дидактички материјал, 
разне играчке, сликовнице, оно што је важно за њих и њихове потребе –ка-
зала је Адријана Јањић Пуповац. Д.К.
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ПРОТЕСТИ ПРОТИв 
ИЗГРАДЊЕ МхЕ

РЕДуКОвАН 
АуТОБуСКИ ПРЕвОЗ

у борском селу Злот и бољевачком селу Сумраковац Смањени број путника

вЕСТИ
вандали оскрнавили и надгробне споменике, крали олуке и канделабере

уКРАДЕНЕ БРОНЗАНЕ ПЛОЧЕ 
у ЦЕНТРу ОшТРЕљА

БОР - Непознати починиоци украли су две бронзане плоче са чес-
ме у центру села Оштрељ код Бора, а једну искривили и уништили, које су 
укупно биле тешке око 70 килограма. Реч је о својеврсном симболу села, 

БОР, БОљЕвАЦ - У борском селу Злот и бољевачком селу Сумра-
ковац мештани су протествовали против изградње минихидроцентрале 
на Злотској реци. Мештани села Злот блокирали су на кратко мост у знак 
протеста.

Миливоје Јаношевић, одборник у Скупштини града Бора нагласио је 
да уколико крене изградња ових постројења да ће мештани блокирати пут 
и радикализовати протесте.

- Према нашим информацијама на подручју Злотске реке планира-
на је изградња пет мини хидроцентрала. То би сигурно проузроковало 
уништење свега живог у реци, и биљног и животињског света. У овом пре-
делу, рачунајући и подручје код села Сумраковац је укупно планирана из-
градња 13 мини хидроцентрала - казао је Јаношевић. 

У бољевачком селу Сумраковац, мештани су нагласили да неће оду-
стати од протеста. 

- Река никада није била ничије власништво нити ће бити. Нећемо до-
зволити да река промени ток и нема тих пара за које ћемо је продати. Бо-
рићемо се свим средствима, најпре правним а и осталим средствима које 
нам закон дозвољава - поручено је са скупа у селу Сумраковац. 

 Д.К.

 МАЈДАНПЕК - Смањени број путника и нерентабилност појединих, 
определили су „Бортравел“, који са 24 аутобуса, обавља превоз ученика, 
радника и путника, на подручју општине Мајданпек, да редукује одређене 
поласке на релацији Мајданпек – Доњи Милановац.

Братислав Илић, шеф саобраћаја и аутобуске станице Мајданпек, 
објаснио је да се ради о привременом укидању неколико полазака, као по-
следици одсуства радника Фабрике бакарних цеви, који су, такође, користи-
ли услуге овог превозника. Наглашено је да поменути поласци нису трај-
но укинути, већ стављени у стање мировања, док се прилике не промене.

Проблеми који су се појавили у функционисању ђачког превоза, пре-
вазиђени су тако што је време поласка аутобуса из Доњег Милановца са 12 
часова померено на 11,50, како би се избегло кашњење ученика на први 
час друге смене, а због гужве, уведена је и краћа линија на релацији Руд-
на Глава – Близна.

Стари ред вожње, као и аутобуске линије, пре ових промена, биће 
враћени када се за то створе услови, кроз оптимални број путника, пору-
чују из „Бортравела“. И.Ћ.

јер су покрадене бронзане плоче са амблемом кнеза Милоша Обреновића.
-Ове спомен плоче су имале велики историјски значај за село 

Оштрељ. Лопови су под окриљем ноћи, пајсерима и штанглама уништи-
ли и однели бронзане плоче. Једну су потпуно искривили али нису успели 
да је однесу. На плочама је био знак из 1873 године, амблем кнеза Мило-
ша Обреновића – објашњава Драгослав Станчуловић, председник Савета 
МЗ „Оштрељ“.

Он истиче да ове бронзане плоче, дуже од 100 година нису биле 
оштећене. Материјална вредност се процењује на око 800 хиљада динара, 
али је њихова културна и историјска вредност ненадокнадива.

-Светозар Мисерић је био благајник код Милоша Обреновића у Кра-
гујевцу. У Оштрељ је дошао 1870.године. Проневерио је 12 дуката, био је 
осуђен, извадили су му зубе и послали га да службује тако је и дошао у ово 
село. Тада је он био председник села и формирао Оштрељску општину. 
Онда је и саградио ову спомен чесму, која има велику важност за настанак 
села – наставља наш саговорник.

Да лоповима ништа није свето, указује и то да су пре неколико го-
дина оскрнавили надгробне споменике, одакле су однели четири бронза-
не бисте. 

-Украли су и 100 метара бакарних олука са старе школе и са пензи-
онерског клуба. Вандали не презају ни од чега јер су у селу раније покра-
ли и четири бронзана канделабера који су били под напоном. Сваки од тих 
стубова био је тежак 200 килограма. Све се то дешава ноћу, па нико у селу 
ништа није чуо ни видео. Украли су и обележје на коме је стајао назив села 
са зграде Дома културе, тежак 80 килограма –каже Станчуловић.

 Д.К.
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КвАЛИТЕТ вАЗДухА – ДА 
НЕвИДљИвО ПОСТАНЕ вИДљИвО

ЗАвОД ЗА ЈАвНО ЗДРАвљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Заводу за јавно здравље “Тимок” из Зајечара је у оквиру ванредних 
активности на проширењу мониторинга квалитета ваздуха преко помоћи 
стручним институцијама Агенција за заштиту животне срединедонира-
ла секвенцијални узоркивач суспендованих честица ПМ10.Завод за јавно 
здравље “Тимок” је стручна установа која се кроз деценије бави монито-
рингом у области животне средине, а овај уређај ће помоћи да се добије 
акредитације метода узорковања и мерења концентрације овог полутан-
та у циљу успостављања нових мерних места на адекватним локацијама. 
Завод ће уложити значајна средства за опремање лабораторије, као и ве-
лико ангажовање стручног особља да би се заокружила целина од узорко-
вања до добијања резултата мерења.

Поред представникаАгенције за заштиту животне средине и Заво-
да за јавно здравље “Тимок” потписивању уговора је присуствовао и заме-
ник председника скупштине општине Књажевац, као представник једини-
це локалне самоуправе која је препознала значај мониторинга квалитета 
ваздуха и изразио жељу општинских власти да се у њиховом граду у што 
краћем року успостави мерно место за континуарно праћење концентра-
ције суспендованих честица.Активности завода за јавно здравље у области 
животне средине и здравља становништва спроводе се кроз планску актив-
ност путем програма у сарадњи са јединицом локалне самоуправе према 
Правилнику о ближим условима за спровођење јавног здравља у области 
животне средине и здравља становништва.

Ваздух је један од најважнијих сегмената животне средине који је 
експанзијом индустрије постао загађен састојцима који су штетни у првом 

реду за човека, а затим и за његову околину.Истраживањем Светске здрав-
ствене организације показано је да је у Србији просечна загађеност ваз-
духа два пута већа од препоручене и да су суспендоване честице најодго-
ворније за загађење ваздуха у највећем броју градова и насељених места.

ПМ10 суспендоване честице- Партицулате маттер, познате су и као “неви-
дљиве убице” из ваздуха.

Шта заправо представљају и шта су те честице и можемо ли се ика-
ко заштитити?Оне су саставни део прашине и мање су од 10 микрометара 
и представљају смешу дима, чађи и киселине, уз тешке метале попут оло-
ва, кадмијума, никла и арсена, а настају као последица комбинованог ути-
цаја грејања, саобраћаја и индустрије. Оне представљају комплексну ме-
шавину органских и неорганских материја различитог хемијског састава и 
чине их честице пореклом из дизел мотора, летећег пепела и минералне 
прашине.Поред честица величине 10 микрона о којима тренутно говоримо 
у природи су присутне и оне мање, од 5, 2.5 па и 1 микрон. Суспендоване-
честице представљају највећи ризик по здравље људи јер су оне као што 
смо већ нагласили носиоци разних токсичних једињења присутних у ваз-
духу и који са њима доспевају у респираторни систем људи. У случају уди-

сања ПМ-10 честица, које скраћују дах, срце се напреже да би компензова-
ло смањени унос кисеоника и при том се исцрпљује.Што су честице мање 
даље могу допрети од извора емисије, али и дубље у плућа човека где се 
депонују посебно угрожавајући најосетљивију популацију, децу, труднице, 

хроничне болеснике идр. Суспендоване честице ПМ 10 су 
врло битан показатељ квалитета ваздуха једне средине.

Ако би загађење честицама ПМ10 смањили за 10 
µг/м3и ако знамо дауредбао условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздухакаже да се концентрација 
ПМ 10 честица од50 µг/м3, не сме се прекорачити више 
од 35 пута у једној календарској годиниброј смртних слу-
чајева изазваних загађењем из ваздуха би се преполо-
вио.

Решење проблема прекомерног загађења захтева 
мултидисциплинарни приступ. Треба се фокусирати на 
саобраћај и возила на дизел погон, а посебна пажња се 
мора обратити на старост аутомобила и сагоревање го-
рива. Што се тиче грејања, решење за локалне топлане-
које користе угаљ или мазут било бипрелазак на гас или 
биомасу. Тамо где није могуће прикључити на даљински 
систем, треба размислити о субвенционисању замене ин-
дивидуалних ложишта на угаљ за мање штетне енергенте.
Још једна не мање важна активност у смањењу загађења 
ваздуха је редовно прање улица које значајно смањује 
поновно враћање ових честица у атмосферу. 

За успешно управљање квалитетом ваздуха и ут-
врђивањем тачне слике и решења неопходно је контину-
ирано праћење квалитета ваздуха.

Састанку су присуствовали: директор Агенције за 
заштиту животне средине Филип Радовић, директор За-
вода за јавно здравље “Тимок” Зајечар Слађана Ристић, 
заменик председника скупштине општине Књажевац 

Игор Стевановић начелник Одељења за контролу квалитета ваздуха у Аген-
цији за заштиту животне средине Миленко Јовановић.

ЗЗЈЗ „Тимок”, 
Центар за хигијену и хуману екологију


