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БОР - Одборници Скупштине

општине Бор усвојили су на седници у

понедељак предлоге одлука о доно-

шењу плана генералне регулације ту-

ристичког подручја Борско језеро -

Брестовачка бања, о измени одлуке о

примени планова донетих до дана сту-

пања на снагу Закона о планирању и

изградњи, као и о измени просторног

плана посебне намене зоне утицаја

рудника Велики Кривељ-Церово.

-Просторни план општине смо

донели 2014. године којим је утврђено

да се на простору Брестовачке бање и

Борског језера због специфичности

подручја  треба простор разрађивати

планом генералне регулације у складу

са Законом. Све до доношења овог

плана генералне регулације туристич-

ког подручја Борско језеро-Брестовачка

бања имали смо забрану изградње на

тим просторима и издавања дозвола,

озакоњења објеката. Од 2014 до доно-

шења овог плана Одељење за урбани-

зам по закону није могло издавати гра-

ђевинске дозволе нити одобрити било

какве радове на тим просторима. У

скалду са законом спроведена је ком-

плетна процедура доношења планског

документа –казала је Драгана Николић,

заменица начелника Одељења за ур-

банизам.

Опозиција је највише при-

медби имала на чињеницу да је  из-

вештај о обављеном јавном увиду у

нацрт плана генералне регулације ту-

ристичког подручја Борско језеро-Бре-

стовачка бања достављен одбо-

рницима пред сам почетак седнице.

- Зашто смо овако важан пра-

тећи материјал добили пред почетак

седнице? Ова тема је јако важна и све

је ово потребно за ширење туристичких

капацитета на подручју Борског језера

и Брестовачке бање а ми сада не мо-

жемо дискутовати о овој тачки квали-

тетно –казао је одборник Драган

Марковић.
Истог је мишљења и одбор-

ник Срђан Марјановић.

- Говоримо о недостатку по-

штовања свих одборника, с обзиром да

пред седницу добијамо овако важан

материјал. Требало би увести мало

транспарентности у рад, да будемо

отворенији и да причамо о ономе што

се тиче свих грађана Бора-казао је

Марјановић.

Благоје Спасковски, одборник

нагласио је да је Борско језеро будућа

развојна грана борске општине.

- Истина је да тражимо отва-

рање Церова2, да правимо ново јало-

виште у Кривељу, као и да пола буџета

који долази у општину долази управо из

катастарске општине Велики Кривељ.

Овим документима ћемо кренути да

транспарентно решавамо ствари које

су од интереса Кривељана. Са друге

стране Борско језеро је развој пољо-

привреде, сточарства, то је развојна

грана општине – рекао је Спасковски.

Усвојен је и предлог одлуке о

стављању ван снаге одлуке о став-

љању ван снаге блока из регулационог

плана „секција 10“ који је омеђен ули-

цама Краља Петра Првог и 3 октобра у

Бору, као и предлоге одлука о давању

у закуп спортских објеката у јавној

својини општине, о измени одлуке о оп-

штинским и некатегорисаним путе-

вима, као и предлог програма кори-

шћења средстава Буџетског фонда за

заштиту животне средине општине за

ову годину.

-Мислим да треба усвојити

предлог савета родитеља обданишта у

граду који сматрају да је потребно за-

менити столарију на свим вртићима, и

на тај начин обезбедити боље услове

најмлађима. Предлажем и отварање

још једног обданишта с обзиром да је

листа чекања деце за упис у вртић све

већа пре свега је предлог на локацији

Новог градског центра. Неопходно је и

уредити јавну расправу у улици Моше

Пијаде – рекао је Марјановић. 

На седници је потврђен ман-

дат одборнику Александру Милетићу.

Д.К.

У С В О Ј Е Н   П Л А Н  Г Е Н Е Р А Л Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  
Б О Р С К О Г  Ј Е З Е Р А - Б Р Е С Т О В А Ч К Е  Б А Њ Е

Одржана седница Скупштине општине Бор

БОЉЕВАЦ - На ос-

нову предлога и ЗАПИС-

НИКА стручне комисије за

вредновање медијских про-

јеката, чланови Већа су до-

нели РЕШЕЊЕ о расподели

средстава, намењених суфи-

нансирању медијских садр-

жаја у текућој години. На

овогодишњи Конкурс, при-

стигла је 21 пријава, а сред-

ства је добило седам

медијских субјеката, у укуп-

ном износу од 1.530.000,00

динара. Од 2.375.000,00 ди-

нара, предвиђених у буџету

општине за ове намене, не-

расподељено је остало још

845.000 динара, па ће у

складу са предлогом стручне

комисије, бити расписан још

један медијски конкурс.

На седници Већа ус-

војен је и план уписа Средње

школе „Никола Тесла“ за на-

редну школску годину, за 90

ученика, распоређених у три

подручја рада – економску

струку, гимназију општег смера

и одељење трећег степена –

оператер машинске обраде.

Извор: www.boljevac.org.rs

СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА
Oпштинско веће донело решење о расподели средстава 

Благоје Спасковски

Срђан Марјановић
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БОР – Заменик шефа Делега-

ције Европске уније у Србији Оскар Бе-

недикт посетио је Рудар- ско-топиони-

чарски басен Бор. Радну посету објас-

нио је у разговору са менаџментом ком-

паније, рекавши да је у Бор дошао „у

циљу сагледавања утицаја пословања

РТБ-а Бор на животну средину“. 

-Европска унија генерално

није заинтересована за пословање

фирми у Србији, али зато њене инте-

ресне сфере јесу регион, људи или за-

послени у овом региону и, наравно,

екологија. РТБ Бор је велики и важан

комплекс за цео овај регион и због тога

сам дошао да на лицу места видим и

уверим се у то како он ради. Тим пре

што, како чујем из најразличитијих из-

вора, неке ствари почињу да се поме-

рају набоље, а и сам премијер Вучић

често помиње РТБ Бор – рекао је

Оскар Бенедикт, заменик шефа Деле-

гације ЕУ у Србији Мајкла Девенпорта. 

Истичући да Европска унија сваке го-

дине издвоји око 200 милиона евра за

Србију, а реч је о бесповратним сред-

ствима, тзв. грантовима, за пројекте из

најразличитијих области, те да је жи-

вотна средина врло значајан аспект,

Девенпортов заменик је прецизирао да

је у Бору са јасним циљем: - Управо

припремамо програм који је ове године

усмерен ка економском оснаживању

мање развијених региона. Самим тим,

Борски регион је интересантан и овде

смо да видимо да ли овде постоје мо-

гућности за финансирање неког еко-

лошког пројекта – казао је Бенедикт.

Захваљујући се на интересо-

вању за пословање РТБ-а Бор и вољи

да се ове године део средстава Ев-

ропске уније намењених Србији усмери

у решавање еколошких проблема у

Бору, генерални директор РТБ-а Бла-

гоје Спасковски рекао је да је овде

једино нерешено еколошко питање ре-

култивација великих депонија јаловине

и флотацијских јаловишта.

-Сада, када у Бору више нема

дима и загађења сумпор-диоксидом,

када више ниједна кап воде не одлази

у водотокове, јер се рециркулацијом

све враћа у процес, остало је нере-

шено само историјско наслеђе, одно-

сно рекултивација великих депонија

рудничке јаловине и флотацијских јало-

вишта – казао је Спасковски. 

Он је подсетио да је својевре-

мено Светска банка одобрила Влади

Србије кредит од 40 милиона евра за

санацију историјског наслеђа у Бору,

али да тај новац из неког разлога није

искоришћен. 

Оскар Бенедикт је након раз-

говора са менаџментом РТБ-а разгле-

дао са сарадницама нову Топионицу и

Фабрику сумпорне киселине и био

видно импресиониран чистом техноло-

гијом топљења бакра. Спасковски му је

показао и место где се сада одлаже

раскривка из рудника „Велики Кривељ“

и уједно затрпава стари борски по-

вршински коп. 

Пре повратка у Београд, пред-

ставници Делегације Европске уније у

Србији разгледали су хотел „Језеро“ на

Борском језеру.

Г. Т. В.

Фото: РТБ Бор/Љ. Алексић

ЕУ СПРЕМНА ДА ФИНАНСИРА ЕКОЛОШКЕ ПРОЈЕКТЕ У БОРУ
Заменик шефа Делегације Европске уније у Србији посетио РТБ

МАЈДАНПЕК - Седам-

наесто заседање општинског пар-

ламента у Мајданпеку, одржано

23-марта, потрајало је мање од

сат времена и поред опширне

расправе о дневном реду, на

коме се нашло 14 питања.  

Током утврђивање днев-

ног реда, поред осталог, чуо се

захтев корисника даљинског

грејања да се у дневни ред увр-

сти предлог измене одлуке која

регулише правила и услове о ис-

поруци топлотне енергије. Скуп-

штинска већина, па и предлагач у

име корисника, Горчило Потпара,

прихватили су предлог Дејана

Вагнера, председника Општине

Мајданпек да се ово питање увр-

сти у дневни ред, али наредне

седнице, а да се, у међувремену,

одлука квалитетно припреми.

Сам рад Скупштине по-

чео је одлуком о престанку ман-

дата одборнику Перици Пауно-

вићу, са листе “Александар Ву-

чић- Српска напредна странка”

због подношења оставке, а потом

и о ангажовању ревизора за

обављање екстерне ревизије за-

вршног рачуна буџета општине

Мајданпек за прошлу годину.

Скупштинска већина је одлучила,

да се да сагласност Дому здр-

авља “Др Верољуб Цакић” Мајда-

нпек за покретање поступка јавне

набавке за куповину санитетског

возила на лизинг, иако је одбор-

ник Драган Поповић упозорио да

је таква одлука у супротности са

Законом о јавном дугу и тражио

да се око овог питања другачије

помогне поменутој установи.

Након изгласавања те одлуке, од-

борници опозиције напустили су

скупштинско заседање, а њихове

колеге из владајуће коалиције без

дискусија донели низ одлука.

Дата је сагласности за Статут На-

родне библиотеке, затим Статут

Центра за културу Мајданпек и

Центра за културу и образовање

Доњи Милановац. Подршка пар-

ламентарне већине није изостала

ни за Програм рада Народне биб-

лиотеке за ову годину, као и Про-

грам пословања Фондације за

локални економски развој оп-

штине. Локални акциони план за-

пошљавања општине Мајданпек

је након “зеленог светла” Оп-

штинског већа, добило и саглас-

ност одборника Скупштине оп-

штине, а потом  је усвојен пред-

лог одлуке о измени и допуни

одлуке о такси превозу путника

на територији општине Мајдан-

пек, као и предлог одлуке о из-

мени оснивачког акта Туристичке

организације општине Мајданпек.

Извештај о раду Центра за со-

ција- лни рад Мајданпек за про-

шлу годину, такође, је усвојен без

питања и дискусија. 

Нису изостала ни одре-

ђена кадровска питања, па ће у

Општинској изборној комисији у

сталном саставу, уместо Душана

Васића бити Сања Радивојевић

из одборничке групе “За бољи

живот Мајданпека”. Јасмина Сте-

фановић именована је за лице

задужено за заступање Фонда-

ције за локални економски развој

општине Мајданпек у наредних

ше- ст месеци.                            И.Ћ.

О ГРЕЈАЊУ НА НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ
У Мајданпеку одржана седница општинског парламента
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МАЈДАНПЕК - Вредан

јубилеј, 50 година од открића

Лепенског Вира, Управљач ту-

ристичког простора обележио

је у среду, 28. марта пригодном

свечаношћу у центру за посе-

тиоце на којој се са бројних ас-

пеката говорило о  архео-

лошкој сензацији свог времена,

о Лепенском виру који и данас

изазива интересовање  бројних

научних дисциплина које се

диве овој јединственој култури. 

Била је прилика да се

подсети, да су археолошка ис-

копавања кроз која је отворена

прича Лепенски вир реализо-

вана кроз пројекат Ђердап од

1965.до 1970.године. Истражи-

вања су заједнички спровели

Народни музеј у Београду, Ар-

хеолошки институт, Републички

завод за заштиту споменика

културе Републике Србије,

Завод за заштиту споменика

културе Ниш и Центар за ар-

хеологију Филозофског факул-

тета у Београду. Професор

Драгослав Срејовић, најзна-

чајнија личност југословенске

археологије, који је руководио

истраживањима, 1967. године

обелоданио је значајно от-

криће, светски значајан лока-

литет Лепенски Вир, не из нео-

литског периода, како се у прво

време мислило, већ ранијег,

мезолитског периода. Будући

да се локалитет налазио у по-

тковичастој ували недалеко од

ушћа Бољетинске реке у Дунав

која је била пред плављењем

због стварања акумулационог

језера ХЕПС “Ђердап”,  измеш-

тен је на нову локацију, око 100

метара ка северозападу и из-

дигнуту 29,5 метара. На тај пе-

риод подсетили су археолози,

колеге, сарадници и студент

великог професора Срејовића,

не пропустивши да присутнима

укажу на значај самог открића,

али и димензију које оно има

на одређене области данас.

До 2011. године, када је

отворен Центар за посетиоце,

Лепенски Вир се налазио под

салонитским плочама које су

четири деценије биле "привре-

мено" решење. Захваљујући

значајним улагањима пре свега

државе, данас локалитет Ле-

пенски вир своје госте, више од

30 хиљада посетилаца го-

дишње, дочекује  у репрезента-

тивном здању.

У име Владе Републике

Србије присутне је поздравила

Рената Пинџо, помоћник мини-

стра туризма истакавши посе-

бан значај овог локалитета за

развој туризма на подручју

Доњег подунавља: - Наш зада-

так је да кроз туристичку вало-

ризацију свега овога што нам је

и природа дала, а и културно

историјско наслеђе да нам по-

могне да ставимо у функцију

одрживог локално економског

развоја. Туризам доприноси

локалном економском развоју,

а и укупном развоју Републике

Србије.” 

У оквиру обележавања

јубилеја је организован панел

на тему "Туризам и културно

наслеђе у Доњем Подунављу-

шансе и перспективе".        И.Ћ.

50 ГОДИНА ОД ОТКРИЋА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА
Обележен вредан јубилеј

На почетку нове грађевинске сезоне појачан интезитет радова 

КЛАДОВО - На две локације у кладовском Новом насељу у току су

радови на изградњи нових паркинг места. Када посао буде завршен станари

шест зграда у  том делу града  имаће на располагању  45 нових паркинг места

до којих ће својим возилима стизати приступним асфалтираним саобраћајним

комуникацијама. Да ли се радови иза "Мирочеве" десетке   где су видљиве

контуре новог паркинга површине 2536 квадрата  са 34 места одвијају плани-

раном динамиком, проверили су челници локалне самоуправе.

- Рок за завршетак посла је 45 дана, али је очигледно да ће грађе-

винска оператива предузећа "Мавас" тај посао завршити знатно раније. Друга

фаза је асфалтирање приступне саобраћајнице, тај посао поверен је другом

извођачу. Наша је намера да квалитет живота станара подигнемо на виши

ниво- казао је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово.

Грађевинска механизација започела је и грубе земљане радове на

изградњи другог паркинг простора површине 450  квадрата са 11 паркинг

места на локацији иза Текијанкиног маркета. Тиме је настављен континуитет

радова на побољшању услова за паркирање возила у том граду објашњава

Јован Стингић, начелник Општинске управе.

- Од 2010. године саградили смо више од 20 паркинга и готово да

нема локације у граду која не располаже одговарајућим местом за паркирање

возила- додао је Стингић.

На почетку нове грађевинске сезоне у  попречној улици која повезује

Мирочку и Сутјеску, на градској периферији  у току су груби земљани радови

на изградњи фекалне канализације. На том потезу у дужини од 140 метара

биће постављене ПВЦ цеви пречника 200 милиметара и изграђена три шахта.

Радове  финансира локална самоуправа.                                                    М.Р.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА БОЉИ ЖИВОТ КЛАДОВЉАНА



5ДРУШТВОБРОЈ 236

ЗАЈЕЧАР - Туберкулоза је

болест коју изазива бактерија My-

cobacterium tuberculosis. Спада у

респираторне заразне болести,

што значи да се преноси ваз-

душно-капљичним путем. Када

неко ко је болестан од туберкулозе

кашље, смеје се, пева или прича,

он избацује у спољну средину

ситне капљице које у себи садрже

бациле туберкузе и када такве кап-

љице удахне неко ко се налази у

непосредној близини оболелог

може се инфицирати туберкуло-

зом, а касније и оболети. Резер-

воар болести је првенствено човек,

а у неким пределима оболела го-

веда, свиње и други сисари. За-

разна је само особа која има

активну туберкулозу и спутумом

(испљувком) избацује живе бациле

туберкулозе у спољну средину. Код

нелечених и неадекватно лечених

болесника тај период заразности

може трајати и више година.Тубер-

кулоза се може појавити у било

ком делу тела, али најчешће се

јавља у плућима (96%). Најчешћи

симптоми су: кашаљ, некад са

појавом крви у испљувку, пови-

шена температура, ноћно знојење,

губитак апетита, мршављење и

општи осећај слабости. Ништа не

препуштајте случају – што се пре

постави дијагноза и започне

лечење, болест ће пре бити из-

лечена. Наведени симптоми се

разликују од особе до особе. Међу-

тим, постојање ових симптома,

било једног или више њих, захтева

лекарски преглед. Посебно вулне-

рабилне групе за туберкулозу су:

избегла и прогнана лица (која живе

у колективном смештају), затворе-

ници (стопа инциденције је код њих

вишеструко већа), незапослени,

наркомани, бескућници, штиће-

ници установа за смештај старих

лица и психијатријске установе.

Фактори као што су потхрањеност,

лоши услови становања и санита-

ције, удружени са другим факто-

рима као што су употреба дувана,

алкохола, дијабетес, утичу на под-

ложност оболевању и на доступ-

ност лечењу.

Дијагноза болести се по-

ставља засејавањем испљувка на

специфичној подлози – Löwenstein

што представља „златни стандард“

у постављању дијагнозе, али се та-

кође ради и изолација микроорга-

низама туберкулозе из ликвора

или нервног ткива и директна мик-

роскопија за брзу дијагнозу боле-

сти. Болест се лечи антитуберку-

лостатицима новије генерације, са

применом више лекова истовре-

мено. Проблем може представ-

љати резистентна туберкулоза,

што значи да је узрочник туберку-

лозе постао неосетљив на лекове

који се обично користе за лечење

туберкулозе. Туберкулоза је из-

лечива болест, ако се открије на

време и спроведе одговарајуће

лечење. Може довести и до смр-

тних исхода. Опште мере превен-

ције: култура кијања и кашљања и

коришћење респираторних маски

оболелих од туберкулозе за време

када су инфективни. Специфична

мера превенције: спровођење вак-

цинације новорођенчади на ро-

ђењу против туберкулозе, приме-

ном BCG вакцине.

Према подацима СЗО,

2015. године је 10,4 милиона људи

оболело, док је 1,8 милиона умрло

од туберкулозе, што чини ову бо-

лест једном од водећих узрока

смрти међу заразним болестима у

свету. Туберкулоза је дубоко укоре-

њена у популацијама где су људ-

ска права и достојанство ограниче-

ни.

Република Србија бележи

континуирани тренд смањења

стопе пријављивања туберкулозе,

са 37/100.000 становника у 2003.

години на 13/100.000 становника у

2015. години, што сврстава Репуб-

лику Србију у земље са ниским

оптерећењем туберкулозом у ре-

гиону Европе. Међутим, неколико

година уназад успешност лечења

оболелих опада.

На територији Борског и

Зајечарског округа, који покрива

Завод за јавно здравље „Тимок“

Зајечар, бележи се стопа инциден-

ције оболевања од туберкулозе

која је на републичком нивоу.

Наиме, у 2016. години укупно је на

територији Борског и Зајечарског

округа регистровано 30 оболелих

од туберкулозе, стопа инциденције

13/100.000. Посматрајући 5-то го-

дишњи период од 2012. до 2016.

године, стопа инциденције се кре-

тала око 13/100.000, а највећа је

била 2014. године – 16,3/100.000

становника. 

Светски дан борбе против

туберкулозе се сваке године 24.

марта обележава широм света

бројним манифестацијама. Циљ је

да се скрене пажња јавности на то

да туберкулоза није заборављена

болест, да се уради анализа у

области превенције, дијагностике и

лечења ове болести и обезбеђи-

вање политичке и друштвене по-

свећености борби против тубер-

кулозе.

Ове године је тим поводом

на иницијативу двојице италијан-

ских уметника уприличен цело-

дневни концерт који је трајао од

поноћи 23.03. до поноћи 24.03.

2017. године. Овај концепт обеле-

жавања светског дана борбе про-

тив туберкулозе је осмишљен

2010. године и подржан је од

стране Глобалног програма за

борбу против туберкулозе СЗО.

Србија се, као и сваке го-

дине, придружила светској кам-

пањи обележавања Светског дана

борбе против туберкулозе. Ове го-

дине је посебна пажња посвећена

заједничким напорима да се „нико

не запостави“ осврћући се на про-

блем стигматизације, дискримина-

ције и маргинализације, као и на

превазилажењу препрека у до-

ступности квалитетне дијагностике

и лечења. Тог дана је мрежа инсти-

тута/завода за јавно здравље

заједно са здравственим устано-

вама за дијагностику и лечење ту-

беркулозе и мрежом организација

Црвеног крста Србије спровела

бројне здравствено промотивне ак-

тивности.          др Драгиша Митић, 
спец.епидемиологије

Завод за јавно здравље 
„Тимок“ Зајечар

Поједини делови текста преузети са

сајта ИЈЗ Србије „др Милан Јовановић

Батут“ 

„ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ“
Светски дан борбе против туберкулозе

БОЉЕВАЦ - Чланови пројектног тима из Бољевца и

Куле, представили су пројекат  „Шумски ватрогасци“, који

две општине реализују путем INTERREG-IPA програма пре-

кограничне сарадње између Србије и Бугарске. Укупна

вредност пројекта је 573.353 евра, а током реализације у

наредних 18 месеци ће бити спроведене обуке за волон-

тере и ученике у оба погранична региона, као и куповина

возила и опреме за гашење шумских пожара. У пројекат је

укључено и Удружење за цивилно управљање у ванредним

ситуацијама из Софије, као члан европске асоцијације.

Циљ пројекта је ефикасно управљање ризиком и уклањање

постојећих баријера на превенцији пожара у оба региона.

Ово је четври по реду пројекат из Програма прекограничне

сарадње, који општина Бољевац реализује са Кулом у Бу-

гарској.

Извор: www.boljevac.org.rs

„ Ш У М С К И  В А Т Р О ГА С Ц И “
У Бољевцу представљен пројекат 
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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

НЕГОТИН -   Са првим

пролећним данима у општини

Неготин започела је ового-

дишња грађевинска и сезона

уређивања путева. Први ового-

дишњи радови озваничени су у

Слатини крај Неготина, где се у

оквиру акције “Динар на динар”

асфалтира локални пут у ду-

жини од 160 метара. Радове,

вредне нешто више од 1,1 ми-

лион динара, реализују екипе

зајечарског предузећа за пу-

теве Штрабаг. Половину инве-

стиције финансирају мештани,

а другу половину локална са-

моуправа.

-Ово је прво асфалти-

рање у овој години и за ове ра-

дове су средства уплаћена, као

и за асфалтирање у Дупљану,

Мокрању и Кобишници – иста-

као је приликом обиласка ра-

дова Владимир Величковић,

председник општине Неготин. 

Асфалтирање улица у

Дупљану, Мокрању и Кобиш-

ници, укупне вредности од

18,65 милиона динара, почеће

чим се заврши асфалтирање у

Слатини. И у та три села поло-

вину ове инвестиције плаћа ло-

кална самоуправа, а другу

половину мештани. 

План је да у Дупљану,

ускоро, буде асфалтирано ос-

ам улица у укупној дужини од

1.369 метара. Радови су вре-

дни 9.357.000 динара. У Мок-

рању ће бити асфалтиране две

улице у укупној дужини од 448

метара, а ти радови коштају

2.475.000 динара, док ће у Ко-

бишници за 6.823.000 динара

асфалтом ће бити пресвучено

пет улица, укупне дужине од

1.083 метра.

-За потребе санација

општинских путева, сеоских и

улица у граду према утврђеном

плану ове године из општин-

ског буџета биће издвојено 75

милиона динара, од којих осам

милиона динара за крпљење

ударних рупа и пресвлачење

улица у самом граду, 62 ми-

лиона за уређење општинских

путева на територији општине

Неготин, а пет милиона за там-

понирање и санацију неасфал-

тираних путева и улица- рекао

је Драган Мијуцић, директор ЈП

за грађевинско земљиште.

У току су јавне набавке

за ове радове, а чим се ода-

бере најповољнији понуђач и

потпишу уговори, уследиће и

радови по овогодишњим про-

јектима. Очекивања су да то

буде у другој половини апр-

ила.

С.М.Ј.

У Р Е Ђ И В А Њ Е  П У Т Е В А
У општини Неготин почела грађевинска  сезона

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ОСНОВЦЕ „УХВАТИ ИДЕЈУ“

Поводом обележавања медђнародног Дана девојчица у ИКТ-
у, Удружење пословних жена Србије уз подршку Теленор фондације,
другу годину за редом организују  такмичење за девојчице 7. и 8. раз-
реда основне школе под називом „УХВАТИ ИДЕЈУ“. Такмичење се ор-
ганизује са циљем да подстакне предузетничко размишљање код
девојчица а више информација о пропозицијама такмичења и образац
за пријаву, девојчице могу преузети са сајта Удружења пословних
жена Србије http://www.poslovnezene.org.rs/

Задатак је да девојчице представе своје предузетничке идеје
одговарајући на тему такмичења „Како да знање претворим у пред-
узетништво”. Девојчице су позване да буду иновативне и  креативне
у осмишљавању што интересантнијих радова у форми видео туто-
ријала на задату тему у трајању до 90 секунди. Неопходно је да се на
конкурс са радовима јаве тимови од по три чланице чиме се подстиче
тимски рад. Три најбоља рада биће награђена вредним наградама, а
победнички тимови ће бити проглашени након радионице која ће се
за финалисте такмичења одржати 27. 4. 2017. године у компанији Те-
ленор. 

Међународни „Дан девојчица” установљен је на нивоу УН и
обележава се сваког последњег четвртка у априлу. Пројекат има за
циљ да девојчице оснажи приликом одабира будућих професија, да
не подлежу стереотипима, те да бирају свој позив и у нетипично жен-
ским занимањима у секторима попут информационих технологија.
Како је ова деценија проглашена деценијом предузетништва од стране
Министарства привреде РС, желимо да девојчице подстакнемо да
стичу своја прва искуства у предузетништву, како би то размотриле
као каријерну опцију, иначе занемарену у систему формалног образо-
вања.

Поводом обележавања међународног Дана девојчица отворен кон-

курс за такмичење девојчица завршних разреда основних школа

За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације 

КОМАНДНО-СИМУЛАЦИОНА ВЕЖБА
БОЉЕВАЦ - Бољевац је једна од тридесет општина у Србији, у

којој је реализована командно-симулациона вежба за чланове општинског

Штаба за ванредне ситуације и активисте Црвеног крста, у оквиру пројекта

“Развој локалне заједнице“ за деловање у несрећама.  Овај пројекат реа-

лизују Национални тренинг центар Сектора за ванредне ситуације МУП-а

Србије и Црвени крст Србије, у сарадњи са институцијама локалних само-

управа.

Осим чланова општинског Штаба за ванредне ситуације у обуци

су учествовали и ученици основне школе, који су кроз различите тренинге

били у прилици да се упознају са поступцима и начином деловања у не-

предвиђеним околностима.

Ефикасније реаговање у ванредним ситуацијама и постизање ви-

соког степена приправности свих чинилаца у условима елементарних не-

погода, кључни су циљеви овог пројекта.             Извор: www.boljevac.org.rs

У Бору положени венци на спомен обележје страдалим полицајцима

О Б Е Л Е Ж Е Н О  1 8  ГОД И Н А  ОД  
Н АТО  Б О М БА РД О ВА Њ А

БОР - Полагањем венаца и цвећа на спомен обележје погинулим

полицајцима у згради Полицијске управе у Бору обележено је 18 година од

почетка НАТО бомбардовања Србије. 

- Окупили смо се да одамо почаст страдалим војницима, поли-

цајцима и недужним цивилним жртвама.  Обележавамо овај дан који је сра-

мота за земље које себе сматрају цивилизацијом јер су ударили на цивиле,

болнице и друге инфраструктурне објекте који нису ни били војна мета. На

данашњи дан владало је  јединство и војске и народа. Сигурно је да држава

Србија  неће дозволити неком страном фактору да се меша и бранићемо

нашу земљу како војском тако и разумном политиком јер је Србија стаби-

лан фактор на Балкану и овом делу источне Европе – казао је Саша Вука-

диновић, заменик председника општине Бор.

Венце и цвеће на спомен обележје настрадалим полицијским

службеницима положили су начелник ПУ Бор Бранислав Стојадиновић и

заменик председника општине Бор Саша Вукадиновић. Д.К.
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Домаћин манифстације Дом ученика средњих школа

КЊАЖЕВАЦ - Удружење

грађана Тимочки клуб организовало је

22. марта, на Светски дан вода,

округли сто на тему отпадних вода,

квалитета пијаће воде и законске ре-

гулативе у области заштите животне

средине у процесу придруживања ЕУ.

Округли сто део је активности

пројекта Животна средина – будућ-

ност и изазови одрживог развоја

југоисточне Србије. 

Какву воду пијемо, где иду от-

падне воде из наших кућа и шта нам

ваља чинити да бисмо се, припре-

мили за Европу, нека су од питања на

која се тражио одговор на округлом

столу, који је, на Светски дан вода, ор-

ганизовао Тимочки клуб. Из Сињег

вира до књажевачких славина стиже

пијаћа вода изузетног квалитета, ис-

тичу у Јавном комуналном предузећу

''Стандард''.

- Пијемо изузетно чисту воду.

Сињи вир је један од најквалитетнијих

извора у Србији. Од 12 узорака си-

рове нетретиране воде, 12 је ис-

правно бактериолошки и хемијски.

Квалитет воде се поправља само хло-

ром, два до пет милиграма по литру -

каже Србислав Радуловић, из ЈКП

Стандард.

Ситуација је, међутим, по-

тпуно другачија када је реч о отпад-

ним водама, које, као и већина

градова у Србији, шаљемо у реке.

Књажевац ради на студији изводљи-

вости, али су постројења за пречиш-

ћавање изузетно су скупа, па их у

целој земљи има само у неколико оп-

штина.

- Као и у свим градовима где

се отпадне воде испуштају у реципи-

цијент, код нас у Сврљишки Тимок,

мора да дође до загађења. Наше реле

су треће категорије, где речне воде

служе за узгој рибе, наводњавање, не

препоручују се за купање. Док се та

вода не пречисти, ми ћемо да зага-

ђујемо реку испуштајући наше отпаде

у речно корито - додаје Радуловић.

Највише времена и новца Србији ће

бити потребно да се у области за-

штите животне средине прилагоди

стандардима Европске уније.

- Поглавље 27, које третира

питање животне средине, у себи чак

носи једну трећину од укупних про-

писа који се преговарењем намећу

као обавезе, тако да то говори у при-

лог озбиљности и комплексности овог

поглавља и питања животне средине,

како на локалном новоу, тако и у

држави - рекла је Јелисавета Групко-

вић, из Центра локалне демократије.

Током разговора, истакнута

је важна улога младих у препозна-

вању еколошких проблема. Тиме се,

управо, бави еколошка секција Кња-

жевачке гимназије. 

- Бавимо се обележавањем

еколошких датума. Обележили смо

Светски дан вода. Имали смо терен-

ски рад, мерили ПХ вредност вода -

каже Сара Николић, из ЕКОГИМ сек-

ције Књажевачке гимназије.

Округли сто једна је од актив-

ности у пројекту Животна средина –

будућност и изазови одрживог развоја

југоисточне Србије, чији је носилац

Удружење грађана Тимочки клуб.

- Пројекат је везан за жи-

вотну средину и питање управљања

отпадом, хоризонтално законодав-

ство, климатске промене, посебно јер

се на овом подручју налазе паркови

природе и национални паркови - ис-

такла је Снежана Павковић, дирек-

торка Тимочког клуба.

Партнери на пројекту, који се

спроводи уз подршку Регионалног

центра за заштиту животне средине и

Владе Шведске, су невладине органи-

зације из Браничевско, Борског

Зајечарског и Пиротског округа, а обу-

хваћено је 20 општина.

Љ.П.

О К Р У Г Л И  С Т О  Т И М О Ч К О Г  К Л У Б А  О  В О Д И  
Удружење грађана организовало трибину 22.марта

С П О Р Т С К А  ' ' Д О М И Ј А Д А ' '  У  К Њ А Ж Е В Ц У  
КЊАЖЕВАЦ - Дом ученика средњих школа у Књажевцу био је 25.

марта домаћин Домијаде, 22. сусрета домова ученика региона југоисточне

Србије у делу спортских такмичења. 

Под слоганом ''ДОМ + ЈА = ДА'', спортски сусрети домова ученика ре-

гиона југоситочне Србије окупили су у Књажевцу 450 учесника из 14 општина.

На церемонији отварања ''Домијаде'' у хали ''Каплар'' добродошлицу  младима

пожелели су чланови Школе фолклора ''Коло'', а манифестацију је отворио

председник Скупштине општине Миодраг Ивковић.

- Изузетно ми је задовољство да стојим пред вама, да могу да вас по-

здравим у име грађана Књажевца и у име руководства општине Књажевац.

Данас је, захваљујучи вама, Књажевац и лепши и млађи. Надам се да ће да-

нашњи спортски сусрети допринети да, поред спортског такмичења и спортског

духа, који влада у вама, изградите много лепих пријатељстава - казао је Ивко-

вић.

Домаћин Домијаде је књажевачки Дом ученика, чији директор Дарко

Ристић, професор физичке културе, истиче колико је бављење спортом важно

за правилан разбој младих људи.

- Срце ми је пуно, обзиром да сам професор физичке културе, кад

видим оволико учесника спортиста на једном месту, поготово у ери технологије,

где је спорт врло важан за све нас. Спорт није само јачање телесне и физичке

снаге, он је и јачање духа. Спорт је разонода, забава...Сви ви имате право на

бављење спортом и то право вам нико не сме одузети – нагласио је Ристић.

На спортским борилиштима у целом граду организована су надметања

у у малом фудбалу, кошарци, одбојци, шаху, стоном тенису и стрељаштву у

мушкој и женској конкуренцији. Победници ће учествовати на Републичкој до-

мијади, која ће, под покровитељством Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја, бити одржана на Златибору.                                                        Љ.П.

Установа ,,Центар за културу општине Бор“

ПРОГРАМ ЗА  АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ:
- Сваког викенда-  56. Традицинална манифестација

,,Сусрети села“- у 20 сати 
- Позоришна представа за децу ,,Штрумфови“ – Театар

на Сави – Музичка школа
10. 04. 2017. године – Општинско такмичење рецитатора

–Ученици средњих школа – Народна библиотека Бор – 18 сати 
11. 04. 2017. године –  Општинско такмичење рецита-

тора – Ученици основних школа – Народна библиотека Бор –
од 17 сати млађи узраст; од 19 сати старији узраст

18. 04. 2017. године  – Позоришна представа ,,Љубавно
писмо“ – Атеље 212 – Музичка школа – 20 сати

29. 04. 2017. године  –  Концерт КУД- а ,,Бор'' са гостима
– КУД ,,Србија“ из Куле– Музичка школа – 19 сати

НАПОМЕНА: Сви програми су подложни променама.
За додатне информације пратите нашу Фејсбук страну и сајт:

http://centarzakulturubor.org.rs/
Контакт телефон: 030/ 424- 546

Д О Б Р О   Д О Ш Л И
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КЊАЖЕВАЦ - Поводом Светског дана поезије Народна библиотека

''Његош'' у Књажевцу организовала је поетско вече на коме је представљено

40 година стваралаштва песника Стојана Богдановића. 

Поезија је густа чорба и сервира се само ако је топла. Њен укус за-

виси од мајстора кувара, поручио је у једној од својих књига Стојан Богдано-

вић. Било је то 2007. и пре и после тога из његовог пера настајали су стихови,

приче, афоризми. Пуних 40 прошло је од прве песничке збирке. Много се ура-

дило, каже, али има доста и да се уради.''Кажу ''прође лето тридесето, остало

се свира''...Заиста је доста времена. Доста се урадило. али има доста и да

се уради. Увек има посла. Кад је Тагоре написао негде око шест, седам хи-

љада стихова, рекао је: ''Само ми фали последњи стих''. Када је написао

десет хиљада, опет је рекао: ''Ту сам, близу, само само ми фали последњи

стих''. Мени фали последња песма.''

Песму морате да сачекате да, кад буде зрела, падне сама, каже Бог-

дановић.

- ''Поезија је врхунско умеће. Иако се сви жале да поезија не пролази

тако добро, вечерас смо видели да није тако. Људи реагују на поезију, али

треба наћи начин како да им се то приближи, да им се ''подвали'' да слушају''-

наводи Богдановић.

Често описује српску стварност. Пише: ''Остајте овде, за боље нисте''.

Или о изборима: ''Обећавају све и свашта. Народу се то свиђа. Што већа глу-

пост, људима се више свиђа.''

- Мислим да не постоји поезија која није ангажована, јер она која није

тренутно ангажована, биће ангажована сутра. Ми смо имали Његоша, који је

заједно са Вуком створио косовски мит. То је било сјајно, ми смо то учили.

Сада је дошло време да су то геноцидне песме...ево муслимани у Босни...Ја

мислим да ни они нису убеђени да је тако, али тако раде из политичких раз-

лога, због свог ангажмана – додаје Богдановић.

Једноставан, ефектан, слојевит, истински продуховљен човек и пес-

ник. Таквим речима Богдановића описује књижевна критичарка Милица Вуч-

ковић.

- Оно што сам ја видела као највећу вредност његове поезије јесте

да је она једноставна, ефектна, слојевита, да се он поиграва и неким мате-

матичким формулама, користи једначине са једном и више непознатих...ко-

ристи фигуре, какве су гротеска, парадокс, метафора...Све то он користи врло

зналачки да направи један иронијски однос према стварности која нас поне-

кад гуши – рекла је Вучковићева.

У кругу пријатеља, уз одабрану музику, поетско вече Стојана Богда-

новића, поводом Светског дана поезије и четири деценије од изласка његове

прве књиге, организовала је Народна библиотека ''Његош''.                        Љ.П.

П О Е Т С К О  В Е Ч Е  СТО Ј А Н А  Б О ГД А Н О В И Ћ А  
Поводом Светског дана поезије Народна библиотека ''Његош'' Видровац и Сиколе отворили манифестацију

НЕГОТИН - Традиционална манифестација изворног народног ствара-

лаштва „Сусрети села“, отворена је протеклог викенда, наступима културно умет-

ничких друштава „Видра“ из Видровца и „Чучук Стана“ из Сикола. Манифестацију

је у Видровцу отворио др мед. Љубисав Божиловић, председник Скупштине оп-

штине Неготин.

„ И ове године бићемо у прилици да присуствујемо сусретима који ће нам

показати сву лепоту народног стваралаштва на овим просторима.  Богатство наших

обичаја, игара и музике промовисаће дванаест културно-уметничких друштава из

наших села. Општина Неготин је ове године издвојила више средстава за органи-

зацију ове манифестације сматрајући је веома важном за живот мештана села која

ће узети учешће у такмичењу. Задатак локалне самоуправе је да препозна и подржи

догађаје који имају за циљ да очување наше богате традиције. Верујем да ће и ово-

годишња смотра окупити бројну публику која ће пратити програме које припремају

у Видровцу, Сиколу, Кобишници, Јабуковцу, Шаркамену, Штубику, Карбулову, Бу-

ковчу, Јасеници, Речкој, Тамничу и Чубри. Организатору, учесницима и гостима,

желим успешне сусрете и лепо дружење.“ - рекао је Божиловић у свом обраћању.

На отварању овогодишње манифестације, чланови културно уметничког

друштва из Сикола, представили су се народним обичајем „Седељка“. Кроз свој

програм, уз песме и игре показали су догодовштине које се везују за овај обичај.

Прошлогодишњи победници „Сусрета села“ и домаћини првог сусрета ово-

годишњег циклуса,  чланови КУД „Видра“ из Видровца, представили су се обичајима

везаним за крштење детета.

У недељу је одржан и други сусрет овогодишње смотре. Чланови КУД „Воја

Чурић“ из Кобишнице дочекали су фолклорни ансамбл из Јабуковца.

Кроз свој програм чланови културно уметничког друштва „Флоричика“ из Јабуковца

представили су се причама из старе воденице. Млевење брашна у старој воденици

пратиле су многе згоде и незгоде, које се наравно преносе са колена на колено.

Приче из воденице пратиле су и народне игре и песме из овог крајиснког села.

Домаћи ансамбл из Кобишнице представио се обичајем „Коледари“. Кроз

свој програм чланови КУД „Воја Чурић“, уз незаобилазне игре и песме, представили

су како овај обичај, везан за Бадње вече, изгледа у њиховом селу.

У наставку првог  круга  овогодишњих „Сусрета села“ Општине Неготин, у

петак, 31. марта, своје програме приказаће културно уметничка друштва „Врело“ из

Шаркамена и „Прераст“ из Штубика.

Такмичарски део завршава се 30. априла, док ће завршна смотра са про-

глашењем најбољих учесника, 44. "Сусрета села" бити приређена у оквиру Мајских

свечаности поводом Дана општине Неготин.

Организатор манифестације и ове године је Дом културе „Стеван Мокра-

њац“, а покровитељ општина Неготин. За организацију сусрета, културно уметнич-

ким друштвима биће ове године издвојено по 70 000 динара.

Извор:www.negotin.rs

http://www.negotin.rs/vest-vidrovac-i-sikole-otvorili-44.-susrete-sela-3618.htm

С У С Р Е Т И  С Е Л А

МАЈДАНПЕК - У Музеју

у Мајданпеку је 22.марта отво-

рена и до 10.маја ће моћи да се

погледа изложба Појасеви Ет-

нолошке збирке Народног му-

зеја „Вечити круг“ чији је аутор

др Дејан Крстић. 

Тако се после 26 гра-

дова које је обишла од 2012.го-

дине када је свој пут започела

у Зајечару, ова занимљива из-

ложба појасева нашла и пред

мајданпечком публиком. Посе-

тиоцима је пружена могућност

да сагледају причу о појасу који

је у традиционалној култури ис-

точне Србије имао функцио-

налну улогу, пре свега, прак-

тичну да подржава стомак, при

извођењу тешких послова,

затим да се у њега стављају

или задевају разни предмети, а

као део народне ношње и

естетску. Поред практичних,

због лепоте и симболике, сте-

као је функције у со- цијалној и

духовној традиционалној  кул-

тури, а у збиркама Народног

музеја у Зајечару из којих је

проистекла ова изложба,  на-

лази се чак 436 појасева.               

И.Ћ.

“ В Е Ч И Т И  К РУ Г ”
У мајданпечком Музеју отворена изложба


