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Одржана седница Општинског већа

З А  З АП О Ш Љ А ВА Њ Е  3 , 2  М И Л И О Н А  Д И Н А РА

НЕГОТИН – Одборници Скуп-
штине општине Неготин са 40 гласова
за и три против разрешили су функције
председника општине Јована Милова-
новића. Његову смену иницирало је не-
давно 17 од 22 одборника странака
окупљених око напредњака уз штуро
образложење да су „незадовољни ње-
говим радом“, али шта је конкретно раз-
лог Миловановићеве смене, његове
страначке колеге нису желеле да ко-
ментаришу ни на седници на којој су о
смени гласали - јавно.

-Образложење постоји, али
ми на скупштини нисмо хтели да изно-
симо ништа конкретно зато што су то
унутарстраначка питања, која су на ор-
ганима странке, уз сагласност Из-
вршног одбора, усаглашена са њима и
донета је одлука, као што сте и чули. Ја
сам, на неки начин, мало изненађен да
је 40 од 45 одборника гласало за смену
што значи да смо, ипак, ми у странци
били у праву када смо то предложили
– рекао је новинарима др мед Љубисав
Божиловић, председник Скупштине оп-
штине Неготин.

Општински парламент ће, ис-

тичу надлежни, до избора новог пред-
седника водити техничка влада.

-Будући да је дошло до разре-
шења председника општине, он
заједно са члановима Општинског већа

наставља да обавља своју дужност до
избора новог. Пословник, Статут оп-
штине каже да у року од 30 дана треба
изабрати новог председника, који ће
предложити заменика председника и

чланове Општинског већа.  На странач-
ким органима, заједно уз консултацију
нашег коалиционог партнера, ми ћемо
се договорити о будућем председнику
и то ће врло брзо уследити – каже
председник СО Неготин.

На скупштинским заседа-
њима, а одржане су две седнице, ус-
војене су и бројне друге одлуке, а
редове одборника појачао је на листи
странака окупљених око напредњака,
Владимир Величковић, нови повереник
неготинског СНС.

Већином гласова, први пут у
историји парламента, одборници су ус-
војили у јануару и први ребаланс бу-
џета, који сада износи 1.565.255.000
динара. Већином гласова и без диску-
сије усвојени су и локални акциони
план запошљавања, одлука о додељи-
вању искључивог права ЈП за грађе-
винско земљиште за обављање
пружања услуга у текућој години, дате
су сагласности на одлуке о доношењу
Статута ЈКП “Бадњево” и ЈП за грађе-
винско земљиште, а усвојена је и од-
лука о образовању петочлане комисије
за планове Општине Неготин.      С.М.Ј.

ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ НОВИ ПОВЕРЕНИК НЕГОТИНСКОГ СНС
Смењен Јован Миловановић председник општине Неготин

КЛАДОВО - На 22. сед-
ници Општинског већа једно-
гласну подршку добио је Програм
локалног акционог плана запош-
љавања у општини Кладово за
2017. годину. Тим документом де-
финисани су приоритети поли-
тике запошљавања на локалу
првенствено лица  са евиденције
Испоставе НСЗ кроз два про-
грама активне политике запош-
љавања. 

Реч је о програму Стручна
пракса који ће бити финансиран
средствима локалне самоуправе
и суфинансиран од државе, као и
Програму субвенционисања за-
пошљавања незапослених лица
из категорије теже запошљивих.
За те програме из буџета оп-
штине Кладово опредељен је
износ од 3,2 милиона динара и то

2,1 милион  за стручну праксу ,
односно 1,1 милион динара за за-
пошљавање  незапослених лица
из категорије теже запошљивих.

Једногласну подршку ве-
ћника добио је и и предлог Од-
луке о расписивању јавног  ко-
нкурса за доделу средстава  из
буџета општине Кладово за 2017.
годину за реализацију програма
удружења грађана са локала. На
седници већа Драган Новаковић,
заменик председника општине
Кладово именован је у Управни
одбор Апотекарске установе Бор
која је исказала губитак у износу
од 469 милиона динара. Идеја да
мањак надоместе локалне само-
управе нема подршку општине
Кладово.

- Ми нећемо парципити-
рати тај губитак јер као локална

самоуправа нисмо учествовали у
његовој реализацији. Спремни
смо да преузмемо бригу о запос-
ленима у градској апотеци и то је
све када је та тема у питању-
казао је Радисав Чучулановић,
председник општине Кладово.

Чланови Већа усвојили су
и обједињени предлог програма  у
области   спорта који ће се овој  у го-
дини финансирати  или суфинанси-
рати из буџета општине Кладово
.За ту намену издвојено је укупно
19,7 милиона динара. М.Р.

Одржана седница Општинског већа

ПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

БОЉЕВАЦ - Општинско веће је усвојило Одлуку о расподели бу-
џетских средстава удружењима грађана, невладиним организацијама,
верским заједницама и спортским клубовима, за пројектне активности у
2017. години. Удружењима грађана, је додељено укупно милион и по ди-
нара, а конкурисало је седамнаест организација. За спортска удружења и
клубове, опредељено је дванаест милиона динара, укључујући и школски
спорт и улагања у спортску инфраструктуру. Црквена општина Бољевац,
ове године ће моћи да рачуна на милион и по динара из општинског бу-
џета.

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Бољевац
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Општина Кладово се припрема  за нову грађевинску сезону
Одржана седница Општинског већа

ВЕЋЕ О ГРЕЈАЊУ И ПОМОЋИ
КЊАЖЕВЧАНИМА 

КЊАЖЕВАЦ - Пета фаза програма рехабилитације система даљинског
грејања и бројни захтеви грађана за различите видове помоћи, били су окосница
дневног реда седнице Општинског већа у Књажевцу. 

Захваљујући подршци Немачке развојне банке, Књажевац је реконструи-
сао топловод, а са КФW-ом радимо и програм реконструкције система за водо-
снабдевање, казао је председник општине Милан Ђокић након седнице
Општинског већа на којој је било речи о петој фази програма ''Рехабилитација си-
стема даљинског грејања у Србији'', за који ће општина кандидовати нови пројекат,
овога пута везан за обновљиве изворе енергије.

- Ради се о пројекту на основу којег бисмо у Топлани заменили котлове
на чврсто гориво и мазут, котловима на биомасу и изградили такозвано когенера-
тивно постројење, које би производило електричну енергију снаге до два мегавата,
а са друге стране топлотну енергију довољну за функционисање читаве градске
топлане. На тај начин, обезбедили бисмо изворе прихода за општински буџет, а
корисницима даљиског система омогућили исту, па чак и нижу цену грејања –
рекао је Ђокић.

На дневном реду 21. седнице Општинског већа нашли су се и бројни за-
хтеви грађана за различите видове помоћи. 

- Формираћемо посебан фонд у који ћемо уплаћивати средства из бу-
џета, делове наших зарада, сва она средства која ће сакупљати Књажевчани,
како бисмо могли да у оваквим ситуацијама, када се оне десе, да реагујемо брзо,
адекватно, јер често нема времена за широке акције прикупљања средстава - на-
глашава Ђокић.

На седници је донешена одлука о расписивању конкурса за суфинанси-
рање пројеката из области јавног информисања, а усвојени су и финансијски пла-
нови председника, Општинског већа, Општинске управе, те Јавног правобра-
нилаштва.

Љ.П.

МАЈДАНПЕК -Општинско
веће у Мајданпеку је након проте-
ста корисника даљинског грејања
због разлика у квалитету, увећа-
них и нелогичних рачуна након
примене тарифног система, као и
непотписаних уговора о пружању
ове услуге, одлучило да се обра-
чун потрошње до краја грејне се-
зоне ради по специфичној потр-
ошњи. При том, обрачун ће се ра-
дити на основу потрошње очи-
тане на калориметру, а највише
до специфичне потрошње  која за
стамбени простор износи 22,1 ки-
ловатчас по квадратном метру, а
цена ће износити 99,42 динара са
ПДВ-ом, од чега је фиксни део
28,46 динара, а за утрошену
енергију 70,96 динара. У истом
периоду прошле године цена је
била 105,24 динара, па су на овај
начин уважени захтеви корисника
до стварања услова да се након
потписаних уговора прецизно
примењује тарифни систем, што
је законска обавеза, а не само-
воља појединаца.

На дневном реду ове сед-
нице нашао се и предлог поједи-
начних одлука о додели учени-
чких и студентских стипендија
којим ће на стипендије моћи да
рачуна 26 кандидата, као и Нацрт
одлуке о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије за-
вршног рачуна буџета општине за

прошлу годину. Дата је сагласност
на програм Дома здравља “Др Ве-
рољуб Цакић”о стварању услова
за бољу доступност и приступач-
ност у коришћењу здравствене
заштите на територији општине
за ову годину ослоњено на 19 ми-
лиона динара буџетских сред-
става. 

Одлучено је и да се рас-
пише конкурс за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног инфор-
мисања на територији општине за
ову годину, а у складу са буџетом
општине и на основу одлуке о
расподели средстава у овој обла-
сти предвиђених милион и по ди-
нара распоредиће се тако што ће
300 хиљада динара бити усме-
рено за штампане медије, а за
електронске, односно, радио и те-
левизијске 1,13 милиона динара.
За секретара Комисије која ће
оцењивати пројекте за распоре-
ђивање тих средстава именован
је Дејан Шкорић.

Чланови Општинског ве-
ћа усвојили су и  измене Правил-
ника о категоризацији буџетских
средстава намењених спортским
организацијама и клубовима, а
било је речи и о измештању обје-
кта фекалне пумпне станице који
се налази у кругу Рудника бакра
Мајданпек.

И.Ћ.

ДРУГАЧИЈИ ОБРАЧУН ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Одржана седница Општинског већа

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ МИЛИОН ЕВРА
КЛАДОВО - Општинска управа у Кладову расписала

је јавне набавке у отвореном поступку за инвестиционе ра-
дове у граду  и у селима. За ту намену из буџета за текућу
годину локална заједница  издвојила је око милион евра за
инвестиције у инфраструктуру.

- Локална самоуправа сачинила је програм приори-
тетних инвестиционих улагања у коме је предвиђено асфал-
тирање  око четири километра улица у селима и бллизу 1750
метара у граду , израда канализације и паркинг простора . У

плану су и други радови који ће допринети  да се услови жи-
вота подједнако побољшају за све грађане наше општине-
казао је Јован Стингић, начелник Општинске управе.

План је да  реализација уследи  већ на почетку нове
грађевинске сезоне, односно половином марта уколико то
дозволе временски услови. Чињеница да је то први пут ,да
до почетка нове грађевинске сезоне локална самоуправа
има комплетан план и програм инвестиционих радова за
чију реализацију су обезбеђени извори финансирања, по-
тврђује са коликом озбиљношћу се приступа  решавању
проблема.

М.Р.
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Поводом обележавања Нацио-
налног дана без дуванског дима у орга-
низацији Завода за јавно здравље,
Црвеног Крста, Дома здравља и Савета
за здравље града Зајечара одржана је
трибина 26. јануара 2017. године у вели-
кој сали Скупштине града за ученике
средњих школа.

Трибини су присуствовали уче-
ници првог разреда Медицинске школе,
Гимназије и Економске школе. Том при-
ликом је одржана едукативна презента-
ција под слоганом ,,Одрасли пуше и
мене гуше,, где је стављен акценат на
штетност пасивног пушења, подизање
личне свести о штетности дуванског
дима као и промоције здравих стилова
живота. Пре презентације ученицима је
подељен пре-тест информисаности о
штетности дувана, а на крају презента-
ције завршна активност је била евалуа-
ција решених тестова као и кратка
образложења од стране представника
Црвеног крста. Подељен је здравствено-
едукативни материјал ( флајери, бро-
шуре о штетности дувана).

Едукативна презентација је
садржала делове који се односе на
штетне ефекте излагања дуванском
диму, посебно по здравље деце и мла-
дих као и резултате Истраживања о
ефектима и ставовима у вези са Зако-
ном о заштити становништва од изложе-
ности дуванском диму које је
спроведено 2015. године :
Употреба дувана је повезана са близу
шест милиона смртних случајева широм
света годишње, укључујући и 600.000
смртних случајева који су настали због
излагања  дуванском диму. Дувански
дим, који садржи више од 7000 хе-

мијских материја, од чега су преко 70
канцерогене материје, повезан je са
оболевањем од малигних болести, са
болестима срца и крвних судова и ди-
сајних путева. 

Деца изложена дуванском
диму чешће оболевају од акутних и хро-
ничних упала доњих респираторних пу-
тева, инфекција средњег уха и имају
чешће астматичне нападе који су јачег
интензитета. Изложеност дуванском
диму представља професионални ризик
за угоститељске раднике коме су они из-
ложени у радном времену, те је и њима
потребно обезбедити здраву и безбедну
радну средину.

Не постоји безбедан ниво из-
лагања дуванском диму, па ефикасна
заштита подразумева потпуну елимина-
цију дуванског дима из сваког затворе-
ног јавног и радног простора, јер само
окружење 100% без дуванског дима
може да заштити људе од штетног
дејства састојака дуванског дима. Окру-
жење без дуванског дима спречава за-
почињања пушења и има позитиван

утицај на одвикавање од пушења, сма-
њење разболевања и смртности због
пушења, чиме се смањују трошкови за
лечење особа које оболе због пушења.

Становници Србије у зна-
чајном проценту изложени су дуванском
диму. Резултати Истраживања здравља
становништва 2013. године показују да
је више од половине становништва ста-
ријег од 15 година изложено дуванском
диму у затвореном простору и да је 47%
непушача забринуто због штетних
последица дуванског дима по сопствено
здравље. Подаци из Глобалног истра-
живања о употреби дувана међу мла-
дима у Србији (2013.) показују да је 63%
ученика старости 13–15 година изло-
жено дуванском диму у својим домо-
вима и 61% на затвореним јавним
местима. Овако високој изложености

дуванском диму, а посебно на местима
на којима пушење није забрањено тј. за-
конски регулисано, свакако доприноси и
висока толерантност друштва према
употреби дувана.

Закон о заштити становништва
од изложености дуванском диму усвојен
је 2010. године. Овим законом се забра-
њује пушење на радним и јавним ме-
стима и у јавном превозу, док је у
угоститељским објектима пушење и

даље дозвољено. Резултати истражи-
вања која се редовно спроводе од 2010.
године показују да је дошло до сма-
њења изложености дуванском диму, по-
себно на местима која су регулисана
законом.  

Кључни резултaти Истражи-
вања о ефектима и ставовима у вези са
Законом о заштити становништва од из-
ложености дуванском диму које је спро-
ведено 2015. године су следећи:

• Пушење је дозвољено у свим
просторијама у скоро половини дома-
ћинстава у Србији (46%), а тек у сваком
десетом домаћинству пушење је дозво-
љено само на тераси/дворишту (10%);

• Више од две трећине пуно-
летних грађана Србије, пушача и непу-
шача, изложено je дуванском диму у
својој кући (65%), док је 75% одраслих
становника изложено дуванском диму у
кући пријатеља/рођака;

• Упркос забрани пушења,
сваки пети одрасли грађанин Србије
(20%) изложен је дуванском диму на
радном месту, док је 5% становништва
изложено дуванском диму у образовној
установи;

• Сваки други одрасли станов-
ник Србије (52%) изложен је дуванском
диму на местима на које излази;

• Сваком другом пунолетном
становнику (51%) смета изложеност ду-
ванском диму на местима на које из-
лазе, док 56% становништва наводи да

им смета изложеност дуванском диму
на радном месту;  

• Више од две трећине (72%)
одраслог становништва подржало би
забрану пушења на дечјим игралиш-
тима, а 35% сматра да би пушење тре-
бало забранити у парковима.  

Одсек за промоцију здравља ЗЗЈЗ
“Тимок” 

Марина Војновић

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ
ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
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КЊАЖЕВАЦ - Светосавске свечаности у Књажевцу завршене су ве-
ликом Светосавском академијом, коју су приредили ученици и наставници
Основне школе ''Вук Караџић''. Ова школа добитник је Светосавске награде
за допринос квалитетном образовању и васпитању у 2016. години. 

Свети Сава је задужио српски народ да га се сећа кроз векове, да
поштује и унапређује оно што му је, својим великим делом у аманет оставио,
поручено је са Светосавске академије.
Ово је празник који нас подсећа да су учење и знање највеће вредности, ка-
зала је директорка школе Драгана Љубисављевић.

- Сваки празник је тренутак да се сетимо лепих вредности, да волимо
и праштамо. Свети Сава је посебан празник. Он нам је утро пут којим ходамо
800 година. Корачамо некада брже, некада спорије, али су то кораци ка ве-
ликим вредностима, када морамо да знамо ко смо и ко морамо бити, да не
заборавимо да су учење и знање велике вредности у животу сваког човека,
да не заборавимо православље- рекла је Љубисављевићка.

За допринос квалитетном образовању и васпитању Основна школа
''Вук Караџић'' добила највеће признање у просвети – Светосавску награду.
- За нас, за нашу школу, ова светосавска прослава је посебно значајна, јер
смо једна од школа које је ове године награђена за свој квалитетан рад.
Желим да са вама поделим то задовољство и понос, када једна мала школа
из једног малог места добије признање за рад и да је на добром путу'' - ис-
такла је директорка ''Вука''.

Стихом, глумом и покретом девојчице и дечаци из ''Вука'' подсетили
су на свевремене поруке Светог Саве, о чувању језика, писма, обичаја, вере. 
Светосавској академији присуствовали су председник општине Милан Ђокић
са сарадницима, представници Цркве Светог Ђорђа, ученици и просветни
радници свих књажевачких образовних установа.                                     Љ.П.

Н А Г Р А Д А  З А  О Ш  ' ' В У К  К А Р А Џ И Ћ ' '
Светосавске свечаности у Књажевцу Поводом великог православног празника Савиндана

НЕГОТИН - Поводом великог православног празника Савиндана, у Дому
културе „Стеван Мокрањац“ приређена је Светосавска академија. Академији, коју
су организовали Црквена општина Неготин, основне и средње школе и вртић
„Пчелица“, под покровитељством Општине Неготин, присуствовали су представ-
ници локалне самоуправе, Епископ тимочки господин Иларион, свештенство
Црквене општине Неготин, братство манастира Буково, професори, наставници,
ученици основних и средњих школа и родитељи. 

Програм је почео химном Светом Сави, коју је извео хор Цркве Свете
Тројице, под  диригентским вођством Светлане Кравченко, а присутнима се об-
ратио и Епископ тимочки господин Иларион. Он је у својој беседи позвао све про-
фесоре, наставнике и ученике, да прате пут који је зацртао Свети Сава,
опомињући да наш народ често и заборави на завет овог светитеља. 

У наставку академије изведен је пригодан програм који је уредила про-
фесорка Неготинске гимназије Весна Станковић. У програму су поред Црквеног
хора, наступили и хор Неготинске гимназије, којим руководи Данијела Стојкић
Марковић, хор Основне школе „Вук Караџић“ којим је дириговала Тања Милосав-
љевић, дечији хор „Вивак“, под управом Драгане Симоновић Мариновић, дечија
етно група „Класје“ под управом Душице Ђурђић и хор Основне школе „Бранко
Радичевић“, којим је дириговала Ема Милошевић. 

Ученици Основне школе „Вера Радосављевић“ својим сценским прика-
зом, подсетили су да су Немањићи били задужбинари великог броја манастира у
Србији, а занимљиве кореографије имали су и најмлађи из вртића „Пчелица“.
Свој допринос Светосавској академији дала је и Ана Мрвош са Педагошког фа-
култета из Врања, одељења у Неготину, ученици основне школе „Стеван Мокра-
њац“ из Кобишнице, Алекса Пантелић, рецитатор из ПШ Буково  и чланови КУД
„Стеван Мокрањац“ из Неготина. На крају академије у част Светога Саве и Све-
тосавља, Коло српских сестара наградило је најбоље учеснике ликовног и лите-
рарног конкурса, а старешина Цркве Свете Тројице протојереј Милан Радовић,
захвалио се у име Црквене општине Неготин,  свима који су помогли организо-
вање свечаности.                      Текст и фото: Преузето са сајта Општине Неготин

(http://www.negotin.rs/vest-svetosavska-akademija-3575.htm)

КЊАЖЕВАЦ - Општина
Књажевац расписала је конкурс
за суфинансирање пројеката из
области јавног информисања. 

За суфинансирање про-
јеката јавног информисања у
2017. години општина Књажевац
определила је у буџету 11 ми-
лиона и 400 хиљада динара,
укључујући и ПДВ. Конкурс је рас-
писан, а председник општине
Милан Ђокић каже да ће, као и
претходних година процес избора
најбољих про-јеката бити транс-
парентан.

- Закон је прилично риго-
розан и дефинише да се сред-
ства расподељују на основу
одлуке комисије, у којој већину
имају представници независних
новинарских удружења. То је
добро законско решење, које
скоро потпуно спречава утицај по-
литике на расподелу средстава.
Заиста јесмо једна од ретких оп-
штина у којој није било жалби
после спроведних конкурса.

Надам се да ће тако бити и овог
пута, јер се трудимо да све ра-
димо на транспарентан начин –
казао је Ђокић.

Иако није задовољан
радом баш свих медија, први
човек књажевачке општине ис-

тиче да је у протеклој години Кња-
жевац био видљивији у медијима
са националном покривеношћу.

- Ја лично нисам задово-
љан радом неких медија. Неки
медији су радили свој посао
крајње одговорно и професио-

нално и потпуно оправдали сред-
ства која смо им на основу
пројекта доделили. Видљивост
Књажевца у националним ме-
дијима у 2016. години била је да-
леко боља него у претходним
годинама. Читав низ активности,
које смо као локална самоуправа
имали нешто је што је заинтере-
совало новинаре да прате оно
што се дешава у једној малој оп-
штини на истоку Србије -  истиче
Ђокић.

Конкурсном документа-
цијом предвиђено је да на-јмањи
износ по пројекту буде 50 хи-
љада, а највећи четири милиона
динара са ПДВ – ом. Конкурс је
отворен до 10. фебруара, а нови-
нарским удружењима  упућен је
позив да предложе своје канди-
дате за чланове комисије, која ће
оцењивати пројекте.

Текст конкурса и конку-
рсни обрасци могу се прочитати и
преузети са сајта општине Кња-
жевац: www.knjazevac.rs.       Љ.П.

ЗА МЕДИЈЕ 11,4 МИЛИОНА ДИНАРА
Расписан конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања

С В Е Т О С А В С К А  А К А Д Е М И Ј А
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Саопштење за јавност Синдиката рудара Србије
Саопштење за јавност

ЕДУКАЦИЈОМ О ПРЕВЕНЦИЈИ
ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

У оквиру кампање „Вакцина спречава. Србија против рака грлића
материце“ којом се у нашој земљи обележава Европска недеље превенције
рака грлића материце, одржана су едукативна предавања о могућностима
примарне превенције ове опаке болести у Привредној комори Србије и
Службеном гласнику. 

Лекари из Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“
запосленима у Привредној комори Србије и Службеном гласнику пружили
су детаљне информације  о ХПВ инфекцији, узрочнику рака грлића мате-
рице, као и о ХПВ вакцини, њеној примени, деловању, ефектима и безбед-
ности. Предавање је било и одлична прилика да се запослене жене у
директном контакту, кроз разговор са лекарима, комплетно информишу о
очувању репродуктивног здравља, контролним прегледима и примарној
превенцији настанка рака грлића материце.

Поред тога, у току Недеље превенције, путници Аеродрома Никола
Тесла имају прилику да се на штанду удружења грађана „Родитељ“ кон-
султују са еминентним лекарима  о важности и могућностима примарне
превенције рака грлића материце. Том приликом, представници удружења
„Родитељ“ путницима деле и информативне брошуре са детаљним инфор-
мацијама о ХПВ вакцини.

Према најави Министарства здравља, у 2017. години и у нашој
земљи отпочеће се са добровољном ХПВ имунизацијом деце узраста од 9
до 12 година. ХПВ вакцина успешно се примењује у 130 земаља широм
света и у 19 земаља ЕУ већ више од десет година. С обзиром да се наша
земља сврстава на друго место у Европи по стопи смртности од ове врсте
малигнитета, најављена примена ХПВ вакцине промениће ову статистику.

Од почетка грејне сезоне,
топлана испоруку топлотне енер-
гије за грејање усклађује са спољ-
ном температуром. ''При ниским
спољним температурама, као и у
случајевима посебних техничких
решења, у циљу техничке за-
штите система и обезбеђивања
прописаних температура, енер-
гетски субјект може продужити
грејни дан или вршити непре-
кидну испоруку топлотне енергије,
и да при томе рационално газдује
енергијом''. (Одлука о условима и
начину снабдевања топлотном
енергијом, XI Снабдевање и ква-
литет топлотне енергије, члан 41)
Од почетка грејне сезоне топлана
је испоруку топлотне енергије
вршила, осим у периоду грејног
дана, и у режиму непрекидног
рада, што значи 24 сата. Број
дана као и време испоруке то-
плотне енергије могу се видети у
следећој табели.
ВРЕМЕ РАДА БРОЈ ДАНА
24:00 18
20:00 -  24:00 12 
до 20:00 80 

Напомена

 Период обрађених по-
датака 6.10.2016. – 24.01.2017.

 За податак који се од-
носи на рад до 20:00 сати, по-
требно је истаћи да је се у већем

броју дана топлотна енергија ис-
поручивала 16:00, 17:00 и 18:00
сати.

Са оваквим режимом ра-
да, који се примењује од почетка
грејне сезоне, наставиће се и у

наредном периоду. На тај начин,
корисницима ће бити осигурано
уредно и квалитетно грејање а си-
стем даљинског грејања биће за-
штићен. 

Преко 11.000 станова који
су прикључени на систем даљин-
ског грејања, снадбевају се до-
вољном количином топлотне
енергије да би се одржале пропи-
сане температуре грејног про-
стора и станови били топли. 

Подсећамо да поједина-
чне рекламације корисници могу
упутити на бр.телефона 426-398
као и 0800/ 30 30 31. Приликом
позива потребно је навести:

• Име и презиме
• Предмет рекламације
• Улицу и број стана
• Број телефона за кон-

такт
Своје писане примедбе

корисници могу предати на шал-
теру који се налази у објекту РЈ
Топлификације у улици Ђ.А.Куна
бр.12 сваког радног дана од 7 до
15 сати.

И С П О Р У К А  Т О П Л О Т Н Е  Е Н Е Р Г И Ј Е
Саопштење за јавност ЈКП Топлана Бор 

МИЉКОВИЋ КАО СВЕТИ ПРОКОПИЈЕ?
Након недавне смене Љубише Миљковића са места председника

Синдиката рудара Србије(СРС), ново руководство, на челу са новоизабраним
председником Миломиром Милановићем, обратило се јавности и путем са-
општења изнело низ неправилности које је починио Миљковић. Како су изнели
овлашћени представници овог синдиката, у току је прикупљање података о то-
ковима новца и начину његовог трошења. Сумња се да је бивши председник
самоиницијативно готовински подизао новац, а, како је наведено, само прошло-
годишња слава рудара Свети Прокопије коштала је 750 хиљада динара.
Саопштење преносимо у целости.

''Поштовани , овим путем Вам се обраћамо поводом протеклих деша-
вања у Синдикату рудара Србије(СРС) . Као и што сте упознати дошло је до
смене Председника СРС - из разлога грубог кршења Статута и непоштовање
Одлука Одбора- Председништва од стране бившег Председника СРС . 

Бивши Председник СРС -а је украо целокупну документацију СРС и
печат СРС трошио је новац из буџета односно чланарине СРС на само њему
својствен начин плаћајући рачуне за своје приватне потребе , користећи картицу
за гориво СРС у приватне сврхе без Одлука и О6разложења Одбору-Председ-
ништву СРС-а . 

Такође је ангажовао новинску агенцију Соларис Медија Бор и платио
75.000 динара њене услуге без Одлуке и образложења Одбора- Председ-
ништва СРС-а , без Одлуке Одбора-Председништва СРС-а склапао је штетне
уговоре по СРС и исплаћивао по његовом нахођењу,такође је у више наврата
подизао готовину на име материјалних трошкова. 

Својим оваквим чином оштетио је буџет СРС за скоро два милиона ди-
нара Све ове тврдње СРС су поткрепљене изводима из банке где се све јасно
види .Синдикат је по Одлуци Скупштине СРС ангажовао ревизорску кућу да
провери целокупно пословање СРС за предходни период.'' 
Срећно!                                                                              У Бору,31.01.2017. године 

Председник Синдиката рудара Србије Миломир Милановић 
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БОР - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Бору по налогу надлежног тужилаштва,одредили су задржавање до
48 сати М.М. (41) из Бора, због постојања основа сумње да je из-
вршиo кривично дело насиље у породици.

Он се терети да је физички и психички малтретирао мајку. 
М.М је  уз кривичну пријаву, спроведен надлежном тужи-

лаштву. Судија за претходни поступак одредио му је притвор до 30
дана. 

УХАПШЕН БОРАНИН ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Саопштење за јавност ПУ Зајечар

БОР - Радници фирме
Инекс плус, огранка у Бору, за-
дужене за послове обезбеђења
Рударско - топиничарског ба-
сена (РТБ) „Бор“ спречили су,
како се сумња, крађу бакра у
Рударско – топионичарском ба-
сену „РТБ“ Бор. По речима
Ивана Милосављевића, регио-
налног руководилоца фирме
Инекс плус, огранка у Бору, рад-
ници те фирме су посумњали
на незаконите радње у борском
комбинату бакра, а први знак за
то био је да спорно возило има
специфично време уласка и из-
ласка из круга РТБ.  

- Оперативним радом и
анализом документације која је
пратила сваку испоруку открили
смо да постоје нелогичности. У
складу са тим организовали смо
праћење тог возила  и дошли до
сазнања да постоји вероват-
ноћа злоупотребе. Ради се о
томе да се сумња да  возило

има специфичну конструкцију и
да је поседовало неку врсту
танка и да је натанкирано водом
улазило у круг РТБ, а након ис-
товаре бакра, вршено је испуш-
тање те воде а потом и
тарирање, што значи  мерење
празног камиона након исто-
вара материјала који се довезе.
Ради се о томе да је ишло  ме-
рење пуног камиона, истовар а
након тога тарирање, а разлика
је материјал који је заиста пре-
дат. Није изношен материјал из
круга РТБ, већ је уношен у
мањој количини од оне која је
пријављивана. О свему ће се
више знати након што се оконча
истрага – објаснио је Милосав-
љевић.

Како сазањемо возило
је у круг РТБ увек улазило пред
крај прве смене а излазило кад
падне мрак. Сумња се да је ка-
мион у РТБ улазио са резерв-
ним резервоаром за воду  и
додатним материјалом налик на
отпадни бакар. Како је речено,

сумња се да је на прераду уно-
шен материјал у мањој ко-
личини која је пријављивана,
односно вода је декларисана
као секундарни бакар, да би се
касније из РТБ  управо узимала
та пријављена количина катод-
ног бакра.

-У овом случају вода је
фактички декларисана као
бакар и у овој ситуацији реч је о
2020 килограма. Возило смо по-
чели да пратимо непосредно
пред нову годину. Ми смо  тај
посао одрадили тимским радом
и поносни смо што смо као
фирма дали допринос заштити
РТБ Бор – нагласио је Милосав-
љевић.

Сумња се да ова пља-
чка траје годину дана, иако то
нико званично није потврдио. 

- Предузеће Инекс плус
је добило потпуно овлашћење и
подршку у смислу примене свих
организационих и техничких
мера и поступака да се ове и
овакве активности које се деша-

вају спрече у потпуности. У
оваквим ситуацијама нема по-
влашћених и амнестираних.
Сви они, уколико се испостави
да су имали било какве везе са
овим и сличним активностима
биће процесуирани и по актима
предузећа а надам се и по за-
конским нормама. Штета у овом
случају је око милион и по ди-
нара. Све остало је ствар
истраге која је у току и која ће
показати колико је то дуго
трајало и колика је укупна штета
– казао је Саша Перишић, по-
моћник генералног директора
РТБ за екологију , безбедност,
здравље на раду и заштиту од
пожара. 

Истрага би након свих
провера, укључујући проверу
материјала који се уносио у РТБ
на прераду и документације
требала да разоткрије више де-
таља о овом случају,  као и ко је
све био укључен у ова деша-
вања.

Д.К.

С П Р Е Ч Е Н А  П Љ А Ч К А   У  Р Т Б  „ Б О Р “
Оперативним радом радника фирме Инекс плус

ЗАЈЕЧАР - Припадници Министарства унутрашњих послова у
Зајечару запленили су килограм и 300 грама сасушене биљне материје
налик на марихуану и ухапсили И. С. (38), због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога. 

Дрога је пронађена приликом претреса стана осумњиченог у
Књажевцу.

И. С. је одређено задржавање до 48 сати и он ће у законском року,
уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву.

УХАПШЕН МУШКАРАЦ ЗБОГ ДРОГЕ
Саопштење за јавност ПУ Зајечар

БОР - Борска полиција привела је свог суграђанина Д.Ђ. (32)
због сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога.

Полицијски службеници су приликом прегледа код осумњиче-
ног пронашли око 20 грама прашкасте материје налик на опојну дрогу
хероин.  
Осумњиченом је одређено задржавање у трајању до 48 сати, и он ће
уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву.      Д.К.

УХАПШЕН БОРАНИН ЗБОГ ДРОГЕ
Код осумњиченог пронађена прашкаста материја налик на хероин

СОКОБАЊА - Припадници Министарства унутрашњих послова
у Зајечару запленили су око 11 килограма резаног дувана без акцизних
маркица.

Дуван је пронађен у претресу кућа тројице мушкараца, старости
26, 41 и 55 година, у околини Сокобање.

Полиција ће против осумњичених поднети кривичне пријаве
надлежном тужилаштву, због постојања основа сумње да су извршили
кривично дело недозвољен промет акцизних производа.

ЗАПЛЕЊЕН ДУВАН
Саопштење за јавност ПУ Зајечар

Иван Милосављевић Саша Перишић



ВЕСТИ8 БРОЈ 229

У оквиру подршке пољопривредним произвођачима

БОЉЕВАЦ - У оквиру подршке пољопривредним произво-
ђачима, коју пружа Организација за храну и пољопривреду Уједиње-
них нација (ФАО), након семинара из области ратарства и воћарства,
одржана је и обука за повртаре.

Основна тема била је адаптација повртарске производње на
климатске промене и  значај наводњавања и ђубрења у повртарству
у контексту исплативости гајења поврћа. Едукација пољопривредних
произвођача се финансира из предприступних фондова ЕУ, у оквиру
Програма подршке поплављеним подручјима у Србији. На подручју
Бољевца, пакете подршке из донације ЕУ, до сада је добило 860 по-
љопривредника, а укупна вредност је 160 хиљада евра. У првом квар-
талу ове године, помоћ ће добити још 280 пољопривредних
домаћинстава.                  

Текст и фото: Преузето са сајта Општине Бољевац

О Б У К А  З А  П О В Р Т А Р Е

МАЈДАНПЕК - Удружење за уметност, културу и туризам "Мајда-
нАрт", односно, Организациони одбор истоимене организације расписао је
конкурс за овогодишњу VIII Међународну изложбу „Уметност у минијатури“
МајданАрт 2017. Конкурс је отворен од почетка јануара до 30. јуна 2017. го-
дине.

Када је реч о манифестацији која из године у годину расте и добија
на квалитету, поред осталог и због сталног настојања организатора да је
новим садржајима богати и јача, треба рећи да су предвиђене четири умет-
ничке категорије и то Дводимензионални уметнички радови, односно, сли-
карство, цртеж, графика, фото дигитал арт, комбинована техника, затим,
Тродимензионални уметнички радови, односно, скулптура, уметнички објекат,
а онда и 

Примењена уметност - керамика, стакло, порцелан, уметнички накит
и Мултидисциплинарни уметнички радови који подразумевају перформанс,
видео, миx медије, поезију, интерактивне видео игре и друго. Плаћање коти-
зације је обавезно, а предвиђене су награде за најбоље у свакој од категорија.
Награде подразумевају новчани део, сувенир, сертификат, скулптуру изложбе. 

Како се у конкурсу истиче, биће додељена Велика награда изложбе
Гранд приx, четири равноправне прве категорије, по једна за сваку од пред-
виђених категорија, као и једна изузетна награда изложбе, а поред њих и че-
тири похвале жирија.

Јасно су прецизирани и други рокови, па се зна да ће одлука жирија
бити објављена до 20. јула, а изложба бити организована у периоду од  2.
септембра до 2.октобра 2017.године.                                                         И.Ћ.

П Р И Ј А В Љ И В А Њ Е  Д О  К Р А Ј А  Ј У Н А
Расписан конкурс за Међународну изложбу

Почела продаја дозвола за риболов у Националном парку Ђердап

МАЈДАНПЕК - У Јавном предузећу Национални парк Ђердап почело
је издавање, односно продаја годишњих, дневних и вишедневних дозвола за
рекреативни риболов за риболовно подручје Ђердап. Годишња дозвола
кошта пет хиљада динара, дневна хиљаду, а вишедневна (седам дана) две
хиљаде динара. Дозволе се купују уз уредно враћену евиденцију о улову за
претходну годину.
Истовремено, почела је и продаја годишњих дозвола за привредни риболов
на рибарском подручју Ђердап које коштају 70 хиљада динара и могу да се
плате у две једнаке рате.

И.Ћ.

Г О Д И Ш Њ А  Д О З В О Л А  5 . 0 0 0  Д И Н А Р А

Моле се грађани да пруже потребне податке

КЊАЖЕВАЦ - На целој територији општине Књажевац
настављен је попис нелегално изграђених објеката, обавестила
је локална самоуправа. У циљу што ажурнијег рада комисије на
терену, моле се грађани да омогуће несметан рад и пруже по-
требне податке. Свако домаћниство треба да прибави и стави
комисији на увид катастарску парцелу објекта који се пописује,
као и димензије и спратност бесправно подигнутог објекта на
катастарској парцели.

Уколико грађани поседују препис листа непокретности,
или уговор о делу, наслеђивању или поклону за катастарску
парцелу на којој се налази објекат који се пописује, пожељно је
да га ставе комисији на увид.

Преузето са сајта Општине Књажевац

НАСТАВЉЕН ПОПИС НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА


