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тУРИзАМ - ГЕНЕРАтОР РАзвОЈА сОКОБАЊЕ
Исидор Крстић, председник општине сокобања 

Општина Сокобања, најпозна-
тије српско бањско лечилиште, суочава 
се са проблемима дотрајале путне ин-
фраструктуре која је предуслов, како 
за развој туризма, тако и свих осталих 
грана привреде и услужних делатности, 
које прате развој ове гране, од произ-
водње здраве хране до брендирања 
производа. Нерешени имовинско-прав-
ни односи су још један од проблема који 
“кочи” убрзани развој Сокобање, а по-
моћ државе од преко сто милиона ди-
нара додатних средстава, искоришћена 
је за улагање у инфраструктуру и уна-
пређење живота у овој туристичкој ва-
рошици, каже у интервјуу за недељник 
“Тимочке“ Исидор Крстић, председник 
општине Сокобања. 

Шта је од планираног реализо-
вано у 2017. години?

– Стратешки проблем Сокобање 
је дотрајала и неразвијена путна и кому-
нална инфраструктура. Као што се може 
приметити, путеви су нам у јако лошем 
стању и управо на том плану имамо 
пројекте које планирамо да реализује-
мо. Пре пар месеци одрађена је студија 
изводљивости изласка Сокобање на „Ко-
ридор 10” преко петље Рутејевац, која је 
достављена и надлежном министарству. 
Искрено се надамо да ће министарство 
сагледати наше проблеме и очекујемо 
да ће већ у наредној календарској годи-
ни овај државни пут ући у републички 
буџет. Поменута петља је предвиђена и 
просторним планом Републике Србије 
и она би, поред Сокобање, била од ве-
ликог значаја и за општину Књажевац 
јер би то био најкраћи пут од севера 
земље, како до наше општине, тако и до 
туристичког локалитета Стара планина. 
Реализација овог пројекта ће скратити 
пут од Сокобање до Београда за 14 ки-
лометара, а Књажевцу преко 40 кило-
метара, што је, морате признати, од из-
узетног значаја за целу Источну Србију. 
Сокобања као најстарија, надалеко по-
зната туристичка бања, а по многима и 
најлепша српска бања, заслужује да има 
тако једну квалитетну саобраћајницу 
која би омогућила долазак већег броја 
посетилаца. Наши партнери у Влади Ре-
публике Србије су то препознали и има-
мо обећања да ће у наредном периоду 
бити улагања у том правцу.

Једна од инвестиција у 2017. 
години, којом се поноси општина Со-
кобања, је изградња летње позорнице. 
Пројекат заједнички финансирају Мини-
старство трговине, туризма и телекому-
никација и локална самоуправа,у одно-
су 50 према 50 процената. Прва фаза је 
завршена и у току је расписивање тен-
дера за другу фазу. Сокобања ће доби-
ти једну прелепу и модерну позорницу, 
која ће бити најлепша у читавој Србији.

Још једна од планираних инве-
стиција која је реализована у 2017. годи-
ни је изградња моста код тзв. „Жупана”, 
места на коме се налази наша плажа и 
излетиште. У питању је монтажно-де-
монтажни мост, који се монтира пред се-
зону, а због опасности да буде потопљен 
након завршетка сезоне, он се уклања. 
Још један од мостова, који је одрађен, 

је мост на излетишту „Лефтерија”. Он је 
годинама уназад пропадао и био у јако 
лошем стању, а у задње две године бук-
вално више није ни постојао.

Који су проблеми који “коче“ 
развојни пут сокобање?

– Задовољан сам оним што је 
постигнуто, мада увек има места за 
боље, али један од главних проблема 
са којим се општина Сокобања суочава 
и због чега доста тога није одрађено, су 
нерешени имовинско-правни односи. 
Имамо огроман проблем са Катастром 
непокретности, јер смо при многим од-
носима дошли до сазнања да се не во-
димо као власници него као корисници 
и то нам умногоме отежава реализацију 
јако битних пројеката. Још један од про-

блема је генерални план. Ми смо одмах, 
након преузимања власти у Сокобањи, 
дошли до закључка да план који је ва-
жећи, је 70 процената неупотребљив 
и одмах се кренуло са израдом новог. 
Највероватније, почетком наредне годи-
не, имаћемо квалитетан план генералне 
регулације који ће бити развојни и који 
ће дефинисати локације за инвестиције 
и омогућити убрзани развој целокупне 
општине.

Који су основни стратешки 
правци развоја општине?

– Стратешко опредељење је ула-
гање у богате туристичке потенцијале 
које имамо, а на тај начин омогућити 
и развој читаве локалне заједнице. По-
ред туризма, за Сокобању је и пољо-
привреда врло битна стратешка грана. 
Локална самоуправа улаже огромне на-
поре како би помогла пољопривредне 
произвођаче да своју делатност учине 
самоодрживом и профитабилном. Из 
општинског буџета је у 2017. години 
опредељено шест пута више средстава 
за развој пољопривреде и села. Нећемо 
се ту зауставити, већ ћемо и у наредном 
периоду проширити програме за пољо-
привреднике како би помогли убрзан 
развој наших пољопривредних произ-
вођача и села. Морате имати у виду да 
преко 50 одсто житеља наше општине 

живи на селу.
„Зелена економија” је још једна 

од стратешких праваца развоја. Познато 
је да је Сокобања прва еколошка општи-
на и сви привредни капацитети који би 
се градили, морају строго поштовати 
принцип 100 одсто заштите животне 
средине. У том правцу ће се радити и у 
наредном периоду.

Који су планови у области 
привреде?

– Сокобања после сваког попи-
са губи око 2000 до 2500 становника. 
Морамо размишљати о томе како ћемо 
отворити неке нове производне капа-
цитете и упослити становништво, јер 
је некада у Сокобањи у производним 
погонима радило око 1500 радника. 

Несрећном приватизацијом су ти људи 
остали без посла и ми морамо наћи ре-
шење како да то стање превазиђемо. 
Продајом „Требича ММ”, некадашњег 
производно - трговинског предузећа, 
же лимо да искористимо постојећи по-
словни простор. Намеравамо и да објек-
те некадашње млекаре откупимо и по-
нудимо инвеститору који би наставио са 
откупом и прерадом млека и отварањем 
нових радних места. Куповином тих 
објеката желимо да наша два јавна пре-
дузећа ЈП „Зеленило“ и ЈКП „Напредак“ 
преселимо ту, јер су објекти у којима се 
они сада налазе, реституцијом враћени 
првобитним власницима. Пример добре 
праксе и једини привредни субјект на 
територији општине Сокобања је фир-
ма „Адонис“, која се бави производњом 
чајева. Од ове године извозе чак и у 
Америку и то је за сваку похвалу. За 
развој привреде неопходна је подршка 
приватног капитала.

Какав је ваш став о потен-
цијалној приватизацији бање?

– У начелу ми јесмо за привати-
зацију бање, само је битно да се врло 
студиозно приступи том задатку, да се 
сагледа шира слика и да се не дозволи 
да се поткраду и понове неке грешке 
које су се дешавале у неким ранијим 
приватизацијама. Поучени тим иску-

ствима, наши суграђани се прибојавају 
како ће се све то спровести. Држава је 
надлежна за приватизацију бања и ми 
ћемо ту идеју свакако подржати. Да ли 
ће то бити стратешко партнерство или 
неки други вид приватизације, видеће-
мо, али надамо се најбољем решењу и 
најбитније од свега је то да бања настави 
да се развија. То је такође једини начин 
да се обезбеде додатна средства која ће 
се инвесирати на нашем подручју.

Да ли локална самоуправа 
иде у сусрет суштинским интересима 
грађана?

– Пружање услуга грађанима је 
веома важна активност локалне само-
управе, а смисао постојања локалних 
власти и јавних служби је управо то: да 
непосредно и конкретно решавају про-
блеме привреде и самих грађана. Све 
чинимо да наша јавна предузећа транс-
формишемо и подигнемо ниво услуга 
како би корисници тих услуга били задо-
вољни. Сматрам да на том пољу има по-
зитивних помака. Формирали смо ново 
јавно предузеће “Зеленило“ које се бави 
уређењем града, одржавањем хигијене 
и одржавањем путева. Трансформацију 
организација за туризам и културу ре-
шићемо на тај начин што ћемо културу 
и спорт издвојити, при чему ће спорт 
припасти новој установи Спортско рек-
реативни центар „Подина“, културу ћемо 
припојити Народној библиотеци „Стеван 
Сремац“, док ће Туристичка организа-
ција општине Сокобања бити типична 
органузација, која ће се бавити промо-
цијом туризма на просторима Србије и 
региона.

Да ли туризам може да буде 
генератор развоја целокупне привре-
де?

– Да, наравно. Иако привреда 
у Сокобањи није на завидном нивоу, 
развој туризма је наша компаративна 
предност помоћу које можемо развија-
ти друге гране које ће да прате и буду 
уско увезане са овим развојем, а на тај 
начин ће се развијати и читава локална 
заједница. Морамо водити рачуна само 
да не буде нарушен еколошки аспект. 
Очување животне средине, производња 
здраве хране, брендирање производа 
од прераде млека и меса, су компара-
тивне предности које нису довољно 
развијене и које морамо гајити и усав-
ршавати у наредном периоду.

Колико је важна регионална 
сарадња и који су по вама регионал-
ни приоритети?

– За Сокобању је веома важна 
сарадња регионалних размера, али по 
мом мишљењу, та могућност није ис-
коришћена на најбољи начин, имајући 
у виду, да постоји много сегмената где 
се можемо повезивати на регионалном 
нивоу. Сви знамо да је Тимочка Крајина 
богата туристичким потенцијалима. По-
стоји идеја да се формира регионална 
туристичка организација која би омо-
гућила регионално повезивање, апли-
цирање за ИПА фондове Европске уније 
и развој читаве Тимочке Крајине још 
брже и ефикасније. 

 М.М.
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Успоставља се сарадња између града Миовени и општине Бољевац

Избори за савете месних заједница у општини Кладово

ДЕлЕГАЦИЈА Из РУМУНИЈЕ 
У ПОсЕтИ БОЉЕвЦУ

слАБА ИзлАзНОст 
БИРАЧКОГ тЕлА

локални избори у Неготину

ПОтвРђЕНА ПРвА 
ИзБОРНА лИстА

БОЉЕвАЦ - Након посете председника општине Бољевац румун-
ском граду Миовени, делегација из овог града је боравила у тродневној 
посети Бољевцу, у циљу успостављања дугорочне сарадње. 

 - Идеја је да ми као вишенационална средина, у којој живи станов-
ништво влашког порекла, успоставимо сарадњу пре свега на плану раз-
мене културних садржаја и да се та сарадња временом развија и у другим 
областима, па и на економском плану, с обзиром да је Миовени центар 
аутомобилске индустрије где се производи “Дачиа”, а ми имамо изузетно 
респектабилну фабрику пољопривредне механизације “Агромеханика”, 

НЕГОтИН - У сусрет превременим локалним изборима, који ће 
у Неготину бити одржани 24.децембра, за сада је Општинској изборној 
комисији предата и досад потврђена само једна листа, „Александар 
Вучић-Српска напредна странка - Социјалистичка партија – Ивица Дачић”. 
Напредњаци и њихови коалициони партнери, Социјалдемократска партија 
Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове и Покрет социјалиста на овој 
изборној листи имају 34 кандидата, социјалисти и Јединствена Србија девет, 
а по једног ПУПС и Влашка странка.

Коалиција окупљена око напредњака и социјалиста, одмах по распи-
сивању избора, у једном дану прикупила је 1.501 потпис подршке грађана, 
од потребних 1.350. 

-Ми као сигурно најјача политичка опција на локалу по расписивању 
избора прибавили смо сву документацију која је била неопходна, у једном 
дану смо скупили довољну подршку наших суграђана, тако да сматрам, 
што се нас тиче, показали смо једну дозу одговорности и спремности да и 
у наредном периоду водимо наш град путем којим смо већ кренули. Надам 
се да ћемо указану подршку материјализовати и на локалним изборима 24. 
децембра. Што се наше листе и кандидата тиче, време је да се пружи шанса 
младим људима који имају пуно енергије и жеље, пре свега да остану у овом 
граду и да своје знање употребе како би побољшали услове за живот у 
општини Неготин – каже Владимир Величковић, први на листи „Александар 
Вучић-Српска напредна странка-Социјалистичка партија – Ивица Дачић”.

Ових дана потписе за кандидатуру за одборнике на предстојећим 
локалним изборима у Неготину прикупљају и Уједињена сељачка странка 
која је најавила да ће имати једнотрећинску листу и 15 од 45 кандидата. 
Потписе прикупља и Демократска странка која ће на листи имати 30 кан-
дидата за одборнике.

Иначе, иако су у редовном термину локални избори у Неготину тре-
бало да буду одржани наредног марта, превремене је недавно омогућила 
оставка председника општине Владимира Величковића. Први човек не-
готинских напредњака и од недавно и председник Привременог органа 
навео је да је оставку поднео како би се створили законски услови за одр-
жавање превремених локалних избора и како се са изборима у 2018. не би 
“губило драгоцено време на формирање власти, разне ребалансе буџета 
и евентуалне промене планова, већ да се на време започне реализацију 
визије инфраструктурног и привредног развоја општине Неготин”.

 С.М.Ј.

КлАДОвО-Према првим прелиминарним резултатима Изборе за 
Савете месних заједница у општини Кладово обележила је мала излазност. 
На 26 бирачких места у граду и 22 насеља гласало је 6146 грађана или 27,2 
одсто од 22.577 уписаних у бирачки списак општине Кладово.

У граду на три бирачка места од 8320 грађана уписаних у бирачки 
списак гласало је њих 1383 или 17 процената. Подршку бирачког тела за 
Савете 23 МЗ добила су 183 кандидата од укупно 313 чија су се имена на-
лазила на гласачким листићима.

У складу са законом Општинска изборна комисија потврдила је ман-
дате изабраним члановима Савета месних, а након тога следе конститутив-
не седнице на којима ће бити изабрани председници и други органи Савета 
месних заједница.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

која седамдесет процената своје производње пласира на страна тржишта, 
а између осталог и на тржиште Румуније, истакао је Небојша Марјановић. 

 Делегација из Румуније, на челу са градоначелником Јоном Геор-
геску и представницима румунског парламента, обишла је погоне “Агро-
механике”, као и фабрику за производњу пелета Биоенерџи поинт. Гости 
су упознати и са туристичким потенцијалима Бољевца, а према речима 
градоначелника Миовенија, конкретни модели сарадње ће бити дефини-
сани до краја године. 

Први корак у културној размени, већ крајем новембра, начиниће КУД 
“Алекса Николић” из села Оснић, који ће гостовати на фестивалу у Миове-
нију, поводом националног празника Румуније. 

 М.Г.
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Амбасадор Шведске Јан лундин у посети општини Кладово

ИМА ПОтЕНЦИЈАлА зА 
ПРИвРЕДНУ сАРАДЊУ

ДОНАЦИЈЕ вРЕДНА 
ЧЕтИРИ ХИЉАДЕ ДОлАРАКлАДОвО - У Србији послује 80 компанија из Шведске, а општина 

Кладово има потенцијале да буде нова карика у том ланцу, нагласио је 
Јан Лундин, амбасадор Шведске у Србији, након разговора са Радисавом 
Чучулановићем, председником те подунавске општине и његовим 
сарадницима.

То се пре свега односи на туризам и обновљиве изворе енергије, 
додао је Лундин и наставио.

- Треба решити и конкретне проблеме који се односе на управљање 
отпадом и на пречишћавање вода. Шведска има разрађене пројекте и 
преду зећа која су заинтерсована за те области - закључио је Лундин.

Потенцијали кладовског краја морају бити замајац развоја општине, 
јер су актуелни ресурси интересантни и за инвеститоре из иностранства.

-Желимо да решавамо конкретне пројекте за чију реализацију су 
заинтересоване обе стране. Конкретнији правци сарадње биће утвђени 

БОР-Представници компаније Ракита уручили су прошле недеље 
Општој болници у Бору, Одељењу за урологију, донацију вредну око четири 
хиљаде долара, колика је вредност 10 уградних (Т.О.Т.) мрежица, које се 
користе код хирушких интервенција код жена, а нису на листи бесплатних 
медицинских средстава српског фонда за здравствену заштиту.

Захваљујући се на још једној донацији компаније Ракита борском 
здравству, др Видоје Радосављевић, начелник Одељења урологије подсе-
тио је да је ова метода у Бору рађена још пре 10-ак година, али да је уградни 
материјал јако скуп, па се у недостатку финансијских средстава морало да 
одустане.

-Ова хирушка интервенција се примењује код жена које имају про-
блем са нормалним задржавањем мокрења због поремећене статике кар-
личне мускулатуре. Мрежице које су нам дониране су уградни материјал 
најновије генерације и најчешће се уграђују женама које су имале ексте-
зивне(сложене, проширене, пр.аут.) порођаје, примера ради, код крупнијих 
беба-појаснио је Радосављевић.

Начелник борске урологије је изразио наду да ће надлежни схватити 
значај овог уградног материјала и да ће га врло брзо ставити на листу суб-
венционисаних медицинских средстава, а да ће борски лекари ову дона-
цију искористити да би поново ефикасно овладали применом ове хирушке 
интервенције.

-Компанија Ракита, као друштвено одговорна компанија, и овог пута 
је изашла у сусрет захтеву Опште болнице у Бору и овом донацијом под-
ржала унапређење здравствене заштите Борана. Ово је још један пример 
настављања добре праксе у овом крају где су рудаске компаније улагале у 
општу добробит локалног становништва - истакао је Александар Вуловић, 
менаџер компаније Ракита за исходовање дозвола и друштвену одговор-
ност.

Компаније Ракита се већ дуги низ година бави геолошким истражи-
вањима на територији борске општине.

 Б.П.

након наредног састанка у Кладову после сусрета са привредном делега-
цијом земље у којој живи и ради и велики број наших сународника-истакао 
је Радисав Чучулановић, председник општине Кладово

У краљевини Шведској живи око 130.000 хиљада Срба који су после 
Финаца најбројнија национална мањина. Међу њима је око 3 одсто станов-
ника који потичу из кладовског краја. Они могу бити мост који ће повезати 
далеку Скандинавију и крај у Србији у којем је Дунав најпеши једна је од 
порука са прелиминарног састанка. Током боравка у општини Кладово ње-
гова екселенција Јан Лундин посетио је и соларну електрану у атару села 
Велесница инсталисане снаге 2 мегавата.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

Још једна акција компаније Ракита за борску болницу
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тАлЕНтОвАНА ДЕЦА ПОНОс КЊАЖЕвЦА
завршена Манифестација дечјег стваралаштва ‘’Чаробне полице Биби сликовчице’’

Добра туристичка сезона

ПОвЕЋАН БРОЈ 
тУРИстА

ДРАГОЦЕНА ИсКУствА 
Из БУГАРсКЕ

Настављена реализација пројекта

КЊАЖЕвАЦ - Премијером представе „Лепа Лана, Куварева кћи”, уру-
чењем награда најбољим младим сликарима, писцима и глумцима, про-
глашењем овогодишњег добитника признања „Књажевачко златно руно” 
и дружењем са писцима за децу и пријатељума деце, завршена је друга по 
реду Манифестација дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчи-
це’’ Народне библиотеке „Његош’’.

Шта се то радило у драмској, књижевној, ликовној и музичкој радио-
ници, какве су се то слике насликале, стихови и ноте исписали, позоришни 

МАЈДАНПЕК- Општина Мајданпек се може похвалити сасвим 
солидном овогодишњом туристичком “жетвом”, будући да су у бројним 
аспектима забележени најбољи резултати у последњој деценији, почев 
од боравишне таксе која је, према првим и још увек незваничним 
информацијама, у односу на прошлу годину увећана за 30 одсто, преко 
чињенице да се бољом посетом могу да похвале и у приватном смештају 
и у Хотелу “Лепенски вир”, рекордном посетом од 42.000 посетилаца Музеј 
на “Лепенском виру”, а више од 5000 посета и у Рајковој пећини, док је 
доњомилановачко пристаниште укњижило 120 пристајања великих брод 
хотела.

Овакви резултати су добро полазиште за још боље који се очекују 
наредних година када би у туризму на подручју општине Мајданпек тре-
бало да дође до реализације одређених пројеката који ће томе доприне-
ти. Пристаниште у Доњем Милановцу требало би да уз помоћ ХЕ “Ђердап”, 
односно ЕПС-а који према плавном подручју има посебне обавезе, добије 
ново, квалитетније, поузданије и функционалније пристаниште. Самим тим 
и број пристајања “крузера” који овде доводе углавном стране туристе 
могао би да се повећа, као и могућност да они увећају посету овдашњим 
туристички најатрактивнијим дестинацијама, од Визиторског центра на Ле-
пенском виру, до видиковаца Националног парка Ђердап. Осим тога, оче-
кује се да заживи иницијатива РАРИС-а да се Дунавом успостави путнички 
саобраћај. Уз снажну подршку општина, а и на велику жељу свих становника 
Подунавља, то је потез који би значајно могао да увећа број туриста у овој 
општини. Одређена очекивања везују се и за недавни боравак кинеских 
званичника и представника туристичких агенција који су проценили да би 
њихове туристе у овом крају највише могао да привуче боравак у природи, 
па и сеоском амбијенту.

У сваком случају, туризам је једна од области у којој становници 
општине Мајданпек још боље резултате очекују у наредној години.

 И.Ћ.

КлАДОвО-У оквиру пројекта “Очување и унапређење животне 
средине у пограничном региону кроз компостирање биоразградивог 
отпада“ који се суфинансира из средстава Европске Уније кроз ИПА Програм 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020, одржан је тренинг 
„Политике нултог отпада и разумна решења за управљање отпадом“. 
На тренингу су учествовали представници релевантних организација и 
институција с Борског и Видинског округа.

-Током предавања учесници су се упознали с директивама Европске 
уније у вези управљања отпадом с посебним освртом на управљање био-
разградивим отпадом, досадашњим резултатима и праксом у Бугарској, 
обишли су регионалну депонију Видинског региона с делом за биоразгра-
диви отпад и постројење за прикупљање и прераду биоразградивог отпада 
ИБТ “Хан Богров” код Софије- казао је Слађан Бобић, члан пројектног тима 
из Кладово.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

комади припремили, својим другарима, наставницима, родитељима, бака-
ма и декама дошло је да покаже стотину учесника Манифестације дечјег 
стваралаштва ‘’Чаробне полице Биби Сликовчице’’. 

Представу ‘’Лепа Лана Куварева кћи’’, причу о клинцима који се играју 
позоришта, са Бибином драском дружином, режирао је Владимир Андрић, 
овогодишњи добитник признања ‘’Књажевачко златно руно.’’ Аутор сонгова 
и ове године био је Владислав Допуђа, а о сценографији је опет бринуо 
Раде Ристић. 

Награде за најуспешније, оне који су, ношени потребом да се играју, 
створили своја прва уметничка дела, своје прве песме и приче. И обећање 
одраслих да њихов таленат неће бити заборављен.

‘’Задовољство је видети да се новац уложен у децу враћа на један 
овако леп начин. Биће ми задовољство да сву ову децу пошаљемо на 
сва такмичења, на све манифестације широм Србиј,’’ казао је председник 
општине Милан Ђокић. 

Народна библиотека ‘’Његош’’ и домаћин Манифестације песник 
Бранко Стевановић очекују да ће сасвим посебан фестивал дечјег ствара-
лаштва расти из године у годину и бити место на коме се откривају даро-
вити млади људи и ствара образована публика. 

„Претпостављам да ће наша манифестација идуће године бити још 
богатија. Негујемо креативност код деце – на изложбама, током представе, 
у Бибној чаробној књизи, види се колико су они већ зрели за уметничко 
стваралаштво. Ако се и не буду професионално бавили уметничким ства-
ралаштвом, биће добри читаоци, добра публика и у библиотеци и у свим 
осталим установама културе,’’ казала је Владана Стојадиновић, директорка 
Народне библиотеке „Његош”. 

Манифестација дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сли ко-
вчице’’ одржана је под покровитељством општине Књажевац. 

 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди: креативност и ино-

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.”
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Нови асфалт за књажевачке улице

ПРОЈЕКАт вРЕДАН 13,5 МИлИОНА ДИНАРА
КЊАЖЕвАЦ-У Књажевцу је завршено асфалтирање Кеја 

“Вељка Влаховића“ и улица Цветана Лазаревића, Радомира Ћирко-
вића и дела улице 22. децембра. Овај важни посао реализован је 
заједничким улагањем општине Књажевац, Министраства привреде 
и Европске инвестиционе банке. 

Заједничким улагањем општине Књажевац, Министарства 
привреде и Европске инвестиционе банке, у Књажевцу је потпуно 
нови изглед добило неколико градских улица. На задовољство Кња-
жевчана, посао је приведен крају пре завршетка грађевинске сезоне. 

‘’Ово је пројекат у коме смо реконструисали Кеј “Вељка Вла-
ходвића“, улице Цветана Лазаревића, Радомира Ћирковића и крак 
улице 22. децембра. Претходно смо реконструисали водоводну 
мрежу у овим улицама. Пројекат је вредан тринаест и по милиона 
динара. Ове године, захваљујући Путевима Србије, урађено је више 
од 20 километара пута од Књажевца до Калне. У току је реконструк-
ција Кеја „Димитрија Туцовића“. Користимо последње лепе дане да 
инфраструктурне радове приведемо крају,’’ казао је председник 
општине Милан Ђокић.

Пројекат реконструкције улица, као и надзор над радовима 
били су поверени Предузећу за развој, урбанизам и изградњу, а из-

МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек је једна од малобројних, 
можда и једина у Србији, која у последњих 10-так година обезбеђује 
бесплатан превоз до школске клупе за све предшколце, основце и 
средњошколце. Од овог септембра, а након спроведеног поступка 
јавне набавке превоз ученика на подручју општине поверен је ДД 
“Бортравел” Бор, а општину Мајданпек ће за ову школску годину то 
коштати нешто мање од 19 милиона динара без ПДВ-а.

За изузетно разуђену општину каква је мајданпечка, једна по 
површини од највећих у Србији, а истовремено и слабо насеље-
них, са само 12 села уз два градска, 50 километара удаљена насеља 
Мајданпек и Доњи Милановац, бесплатан превоз ученика од посеб-
ног је значаја како са аспекта финансијске помоћи породицама са 
децом и њиховог лакшег школовања, тако и функционисања обра-
зовних установа. Јер, на подручју општине процес образовања се 
обавља у пет основних и две средње школе. У њима је последњих 
година све мање ученика, па је тако и број ђака путника драстично 
смањен, али не и број линија на које су упућени због редовног шко-
ловања. У овој школској години, из општинске касе превоз се плаћа 
за оквирно 1030 лица. На превоз су упућени средњошколци који 
се школују у мајданпечкој Техничкој школи и Гимназији, али и они 
који су се определили за одељење те школе у Доњем Милановцу 
које школује туристичке техничаре. Пуно је и основаца који путују из 
својих насеља до матичне школе, а није мало ни просветних радника 
који часове имају у више образовних установа.

 И.Ћ.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су почели радови на реконструк-
цији две од четири градске улице које ће ново рухо добити кроз 
суфинансирање Министарства привреде Владе Републике Србије 
и општине Мајданпек. За предвиђене радове укупне вредности око 
20 милиона динара, осам је обезбедило поменуто министарство, а 
12 општина Мајданпек. На тендеру који је спровело Министарство 
привреде за извођача радова изабран је “Страбаг” Зајечар, а радови 
су започели још прошле недеље.

У улицама “Јосифа Панчића” и “Димитрија Туцовића” се увели-
ко ради, а почетком недеље у току је била замена ивичњака. Упућени 
кажу да би радови, под условом да временске прилике послуже, мог-
ли да се заврше за 10-так дана. Када је реч о улицама у доњем делу 
града, односно, “изводима” из Карађорђеве улице у делу иза зграда 
“Златаре Мајданпек” и Општине и иза пословног објекта “Инекс ба-
кра”, завршетак ће вероватно, морати да сачека прве погодне дане 
за извођење таквих радова у наредној години. То не значи, да ако 
време дозволи, неће бити обављени припремни радови. Одређени 
ископи, равнања и друго ће се радити чим време дозволи, али ће 
само асфалтирање вероватно сачекати март месец.

Радови на реконструкцији и проширењу улице Краља Петра I 
у Доњем Милановцу које финансира општина Мајданпек се за сада 
добро одвијају.

 И.Ћ. 

вођач радова било је предузеће Штрабаг.
 Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди: креативност и ино-

вативност у пракси” - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства.”

Бесплатан превоз за све основце и средњошколце

ПРЕвОз УЧЕНИКА 
ПОвЕРЕН “БОРтРАвЕлУ”

У току радови на реконструкцији улица у Мајданпеку

УлАГАЊЕ У 
ИНФРАстРУКтУРУ
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вредна акција војвођанске банке

КЊАЖЕвАЦ- Војвођанска банка покренула је у октобру, Месецу солидар-
ности са старим лицима, велику друштвено одговорну акцију у оквиру које ће до 
краја године геронтолошким центрима у 12 градова у Србији донирати укупно 190 
рачунара. 

Геронтолошком центру Књажевац протекле недеље је уручено 10 рачунара, 
а у наредном периоду донације ће бити упућене и центрима у Београду, Крагујевцу, 
Шапцу, Кикинди и Вршцу, док су корисницима геронтолошких центара у Нишу, Ле-
сковцу, Сурдулици, Новом Саду, Новом Пазару и Апатину, рачунари већ стављени 
на располагање.

Зорица Џида, директорка сектора Друштвено одговорно пословање 
Војвођанске банке, истакла је да ова компанија традиционално поклања рачунаре 
здравственим, образовним и другим установама. Опремање геронтолошких цен-
тара посебно је важан део ове акције, јер помаже и старијим особама да се укључе 

у дигиталну трансформацију и тако умногоме олакшају своју свакодневицу.
„Сведоци смо огромних промена око нас. Начин на који комуницирамо са 

другима, компанијама, па чак и државом се из корена променио. Нове технологије 
нам доносе комфор. Омогућавају нам да „једним кликом“ обављамо послове за 
које смо некада морали да чекамо у редовима и пред шалтерима. Помажу нам да 
се боље информишемо и повезују нас са најближима“, рекла је Џида и додала да је 
између осталих, и ова врста подршке потребна старијим особама, које нису имале 
прилику да се током редовног школовања  едукују на овом пољу.

Директор Геронтолошког центра Књажевац, Саша Игњатовић захвалио се 
Војвођанској банци и истакао да верује да ће се захваљујући донацији делимично 
неутралисати физичка удаљеност породица и пријатеља од корисника њиховог 
дома и да ће дигитална комуникација омогућити њихово додатно повезивање. 

„У нашем дому влада велико интересовање за рачунарима. Наши корисни-
ци радују се прилици да овладају новим технологијама и тако отворе нове канале 
информисања и комуникације. Сви донирани рачунари биће распоређени у зајед-
ничке просторије за кориснике“,  објаснио  је директор ове установе.
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Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ (19)

ОБРАзОвАЊЕ - зАПОШЉАвАЊЕ: 
ПРОлАз КРОз УсКА вРАтА

-Ове године смо имали 437 основаца, али та цифра никада не 
може да се прецизира, јер нам се некад деца ‘’изгубе’’ у евиденцији 
између основне и средње школе: оду у иностранство, не наставе 
школовање, остану на селу...По нашим подацима, у наредних неко-
лико година тај број би требао да се повећа за 30 до 40 ученика, а 
иза тога се очекује поново неки пад, који може бити и драстичнији, и 

износи око 100 ученика мање-каже Милован Божовић, координатор 
средњег образовања и директор Машинско-електротехничке школе 
(МЕШ) у Бору.

По речима нашег саговорника, све почиње од стопе рађања, 
па броја ученика уписаних у први разред основне школе... То је неш-
то на шта запослени у образовању не могу да утичу. Али је чињеница 
да се у протекле две деценије ‘’изгубило’’’око целих 20 одељења са 
по 30 ученика. Ове школске године средње школе у Бору су збирно 
имале 510 места за упис основаца, да би омогућили деци да се опре-
деле сходно свом интересовању. Борска гимназија је уписала -три 
одељења, Машинско-електротехичка школа- шест, Техничка школа- 
четири, а Економска школа -три одељења, иако је планирала упис 
четири одељења.

-Највеће интересовање је за упис у Машинско-електротех-
ничку школу. Њу упише 40 до 50 одсто свршених основаца. Притом 
наша одељњења су препуна, а у осталим школама број ученика по 
одељењу креће се од 20 до 25 ученика. Процентуално највећи број 
борских свршених основаца уписује Медицинску школу у Зајеча-
ру. Један мањи део деце уписује неку од музичких или уметничких 
школа, којих у Бору, као ни медицинске, нема. Пре пет година смо 
били у дефициту, јер је 50 деце више одлазило из Бора у неку другу 
средњу школу, у односу на ону децу која су долазила на школовање 
у Бор. Сада је превага на нашој страни, односно ове године је 46 деце 
средње образовање наставило ван Бора, а у Бор је дошло 58 деце из 
региона. Сматрам то нашим успехом јер смо пажљивим анализама и 
избором смерова који су привлачнији деци успели да тај негативан 
тренд преокренемо- каже Божовић.

Може се слободно рећи, без неке прецизне анализе, сматра 
координатор средњег образовања у Бору, да се претежно женска 
деца уписују вам Бора. То је зато што дефинитивно има већи избор 
занимања за мушку децу у Бору. Тај омер ,такозваних,мушких и жен-
ских занимања је 2/3 у односу на 1/3. Међутим, и тај тренд може да 
се промени ако се пронађе перспективан образовни смер, као што 
је у МЕШ-у све траженији смер администратор рачунарских мрежа, 
који подједнако уписује исти број дечака и девојчица.

-Приликом израде предлога плана уписа за сваку школску го-
дину, ми имамо састанке са представницима министарства, локалне 

самоуправе и Националне службе запошљавања (НСЗ). Добијамо 
податке од НСЗ, али није све тако једноставно. Ми школујемо децу, 
али тржиште рада, без обзира на образовни профил, не може све 
да их упосли. Рецимо, да Бор има медицинску школу могли могли 
бисмо одмах да упишемо најмање два одељења, али то није могуће 
јер постоји прихваћена мрежа школа и у нашем региону, медицинска 
школа може да постоји само у суседном Зајечару. Исти је случај и са 
прехрамбеним смером, Пољопривредне средње школе у Неготину. 
С друге стране, код нас рударство уписују многа деца из општина 
на којима је развијено рударење. По мени је, благо речено, то врло 
крут систем који није подложан променама. Примера ради, мислим 
да би велико интересовање било за отварање грађевинског смера, 
али је процедура толико компликована и мукотрпна и може да траје 
годинама-сматра Божовић и додаје: - Све то има и друге репекусије, 
попут чињенице да на овако мали број деце у некој другој школи би 
се смањио број деце, а неки наставници би остали без посла. Зато је 
наш фокус да у оквиру постојећих струка отварамо смерове који су 
перспективнији, савременији и потребнији привреди. 

Нема прецизних података, процењује наш саговорник, али 
сигурно око 40 одсто деце која заврше МЕШ упише факултет. У гим-
назији је тај проценат много већи. Али не може да се побегне од 
чињенице да се број младих значајно смањује, па су просветари при-
нуђени да се међусобно боре како би приволели ту децу да се упишу 
баш у њихову школу. То има и своје негативне последице, па рецимо, 
за упис у гимназију су снижени критеријуми. Зато гимназију, која 
превасходно школује младе који теже високом образовању, уписују 
екстремно добри ђаци, али има и оних који су ту залутали.

И на крају, неизбежна статистика. Ако пажљиво погледате ову 
табелу, јасно ће вам бити зашто је ‘’наша младост, туђа радост’’. Већ 
на преласку из основног у средње образовање, Борски округ и све 
његове општине, у односу на просек у Србији и велике центре, попут 
Београда, Ниша и Новог Сада, губи битку. Издвајамо два екстрема: у 
Новом Саду, 2015. године, основну школу је завршило 0,91 одсто од 
броја укупне популације, а средњу школу уписало 1,12 одсто, док је 
у Мајданпеку основну школу завршило 0,92, а средњу у том граду 
уписало тек 0,65 одсто. 

Када, пак, анализирамо релацију средње образовање-факул-
тет, ту је одлив младих Борског округа још драстичније изражен. По 
званичним стистичким подацима Републичког завода за статистику 
(РЗС), у Београду средњу школу заврши 0,91 одсто од укупног броја 
становника престонице, а факултете упише 3,4 одсто младих из целе 
Србије, па и шире. У Новом саду средњу школу заврши 1,12 одсто , а 
факултете упише 11,7 одсто; у Нишу средњу школу заврши 1.19 одсто, 
а факултете упише 8,3 одсто.

У Борском округу средњу школу заврши 0,76 одсто од укупне 
популације, а факултет упише 0,6 одсто, при чему се једини државни 
факултет, који се наводи у статистици, налази само у Бору.

Обрада: „Тимочке’’, пројектни тим; извор: РЗС; 
фото: архива „Тимочке’’

Пројекат: Борски округ: ‘’Наша младост, туђа радост’’ , суфинансиран је из буџета 
Републике Србије – Министарства културе и информисања . Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Бор: „савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’ (8)

КАКАв НАРОД, тАКвА И влАст

Љубиша Репеџић, члан Општинског већа Општине Бор заду-
жен за села и пољопривреду, је ‘’она друга страна’’, а уједно је, као 
житељ борског села Лука и ‘’она прва страна’’. Шта друга страна од-
говара првој страни, уверите се сами. Ипак, наш закључак је да све 
наше проблеме можемо да решимо. Можемо, ако само свако ради 
свој посао. 

Како ви видите улогу савета Мз између мештана који су 
их бирали и локалне самоуправе?

-Савети месних заједница су на терену и они имају улогу да са-
гледавају проблеме одређеног села и мештана тог села. Сва сазнања 
до којих дођу преносе нама, локалној самоуправи, и ми онда неке 
проблеме решавамо у ходу, а други, капитални, постају део програ-
ма издвајања финансијских средстава и реализују се када се за то 
створе услови.

савети месних заједница у свим селима су бирани по од-
редбама закона о локалној самоуправи. зашто се многи од њих 
жале да их заобилазите и директно комуницирате са грађани-
ма?

-Свако од мештана може да се кандидује за члана савета са 
10-ак потписа. И тако већи сеоски рејони добију већину чланова у 
савету, па могу да више вуку за свој рејон, док мањи остану запо-
стављени. Мислим да би чланови савета требали да се бирају по 
рејонима, као што је то био случај приликом избора Савета Месне 
заједнице Лука. Сваки рејон је предлагао свог члана савета.

Али, закон то не каже тако. Ни одборника у сО Бор нема 
свако село. зар не треба члан савета да буде онај ко добије 
највећи број гласова свих житеља села?

-Да, али најбоље је да сви рејони имају свог представника у 
савету. Узмите пример села Горњане, тамо је девет од 11 чланова 
савета из једног рејона и тамо се људи у другим рејонима буне што 
се путеви не асфалтирају код њих. Тамо је већина одлучила да се 
асфалтира пут Горњане- Селиште-Рудна Глава, јер већина чланова 
савета живи у рејону Селиште.

Па тај путни правац је од капиталног значаја, не само за 
село Горњане, већ и за цео регион. зар није тако?

-Јесте. И ниште ту није спорно. Тај пут се и даље ради, сада га 
раде ‘’Србија путеви’’, али треба градити путеве и у осталим рејонима.

Чланови многих сеоских савета кажу да су развлашћени 
од стране локалне самоуправе. Шта ви кажете на то? 

-Тачно је да чланови савета све раде на добровољ-
ној бази. Месне заједнице, фактички, немају ни један из-
вор прихода, али они то раде за своје село и своју месну 
заједницу. Не видим како су то они развлашћени. Општи-
на Бор буџетом планира средства за потребе свих месних 
заједница, а то се све ради на предлог тих савета.

зар не би требало да и локална самоуправа и 
чланови савета, па и одборници, сви заједно раде у 
интересу грађана?

-Апсолутно. Обишао сам сва села и нисам приметио 
да ту има неслоге. Све што радимо је подређено интересу 
тих села. И ту није битно ко је члан које странке.

Кров Дома културе у Горњану је реновиран, али 
сада још више прокишњава. Пролетос је на стотине 
путева по селима асфалтирано, али је асфалт на мно-
гим од њих испуцао. зашто је све то тако нестручно 
рађено, па сав посао мора поново да се ради? Ко ће 
све то тако лоше рађено да плати? 

-За кров Дома културе у Горњану је покренут кри-
вични поступак, па ћемо видети исход. А ми дом свакако 
морамо поново да препокријемо. Што се тиче пропадања 
асфалтираних путева по селима, што је такође тачно, ту је 
тендер расписан да се новим асфалтом пресвуку већ по-
стојећи асфалтни путеви. Међутим, били смо принуђени 
да асфалтирамо и путеве који нису имали никакву подло-
гу, како тамошњи мештани не би рекли да су запоставље-
ни и како би сви подједнако добили по мало. То је тако 
одлучило претходно руководство Општине Бор.

Шта су, укупно гледано, највећи приоритети сеоских мес-
них заједница у 2018. години?

-Највећи приоритет је водоснабдевање, и то у селима Бучје и 
Метовница. Горњане није приоритет, јер већина мештана има своје 
приватне водоводе. У Горњану се проблем јавља само у летњим ме-
сецима, јер се дешава да изворишта пресуше, али, примера ради, за 
Горњане никада није цистернама вожена вода, док за нека села јесте. 
Не кажем да и Горњане неће доћи на ред, али приоритет у наредној 
години су нам Метовница и Бучје. Велики проблем борских села је и 
квалитетно снабдевање електричном енергијом. То је случај у свим 
селима, а најкритичније је у Шарбановцу и Злоту, односно у свим се-
оским рејонима, јер је електро-мрежа дотрајала и није реновирана 
деценијама уназад.

зар није приоритет и оснивање задруга?
-Из разговора са житељима свих села борске општине, стичем 

утисак да не постоји интересовање за оснивањем задруга. Држава 
помаже оснивање задруга значајним финансијским средствима, али 
нису у питању само финансије, проблем је што се мештани села при-
бојавају, јер имају лоша искуства од раније.

 Да ли на селу може да се живи од сопственог рада?
-Врло тешко, јер су наша села претежно брдско-планинског 

типа. Људи се баве производњом млека, али то није рентабилно, 
јер су то мале количине у односу на, рецимо, Војводину где је про-
зводња млека велика и тамо су стациониране и стране млекаре, 
које све то добро и редовно плаћају. По нашим селима су претежно 
старачка домаћинства која поседују релативно мале поседе, а они 
који раде у руднику имају добре плате и нису мотивисани за већу 
пољопривредну производњу. Производе само за потребе свог до-
маћинства. 

И овде се заустављамо, јер је новац обезбеђен за само ово-
лико километара медијског пута. Знамо да смо само зачепркали по 
површини великих проблема са којима се суочавају житељи борских 
села, али се надамо да ћемо као медиј бити у прилици да још дубље 
заоремо, да посејемо и видимо значајније резултате ове медијске 
сетве. 

 Обрада: ‘’Тимочке’’, пројектни тим
Пројекат: ‘’Савети сеоских месних заједница између грађана и локалне самоуправе’’, 

суфинансиран је из буџета Општине Бор . Ставови изнети у подржаном медијском пројекту 
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.



БРОЈ 27010 зАвОД зА ЈАвНО зДРАвЉЕ „тИМОК” зАЈЕЧАР

У сУсРЕт 1. ДЕЦЕМБРУ, свЕтсКОМ 
ДАНУ БОРБЕ ПРОтИв сИДЕ

сА ГРАДсКЕ ЧЕсМЕ тЕЧЕ ДОБРА вОДА

Сваке године од средине новембра све се више говори о СИДИ и ХИВ 
инфекцији, да би 1. децембра на свим медијима СИДА била незаобилазна 
вест. Тога дана слушамо шта је то СИДА, колико је људи оболело, умрло 
од ове болести, да ли је болест чешћа код мушкараца или жена..., а разлог 
је што је 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ. Свакако да о овој 
болести треба причати током целе године, а пре свега, зато што познавање 
саме болести, начина заражавања у многоме доприноси њеној превенцији.

СИДА или АИДС представља скраћеницу за синдром стеченог губит-
ка имунитета, односно стеченог губитка способности имунолошке одбране. 
Ова појава представља касну клиничку фазу инфекције вирусом имуно-
дифицијенције људи (ХИВ). Имунолошки систем је један од најважнијих 
система у нашем организму. Он је одговоран за борбу против инфекција и 
болести. Када наступи нека инфекција, имунолошки систем ствара разли-
чита антитела којима се бори против ње. Вирус ХИВ-а изазива пропадање 
имунолошког система разарајући његове ћелије. Људи инфицирани ХИВ-
ом временом губе способност да се боре против било које болести.Пре 
него што се болест развије, ХИВ може живети у организму 10,15 па и више 
година. Особа код које се клиничка слика болести није још развила, тзв. 
„ХИВ позитивна особа“ најчешће се физички ни по чему не разликује од 
здраве особе. Једини начин да се то утврди је тест крви на ХИВ инфекцију

Како се ова инфекција преноси?
ХИВ се може пренети:

•	 сексуалним контактом (анални, вагинални или орални) без кондома,
•	 преко заражене крви- контакт оштећене коже са зараженом крвљу 

(најчешће употребом коришћеног прибора за убризгавање дроге, а 

ређе дељењем прибора за личну хигијену) и употребом коришћеног 
прибора током тетоваже, пирсинга или акумпунктуре

•	 са мајке инфициране ХИВ ом на дете (током трудноће, порођаја, 
дојења)
ХИВ се не може пренети : путем ваздуха, кашљањем, кијањем, ру-

ковањем, грљењем, љубљењем и другим уобичајеним контактима, преко 
предмета, коришћењем јавних тоалета, базена ...

Последњих година примена антиретровирусне терапије у лечењу 
оболелих од СИДЕ даје све боље резултате. Она омогућава дуготрајну кон-
тролу болести тако што значајно редукује количину вируса у крви. На тај 
начин се смањује и могућност преноса на друге особе. То је добробит не 
само за појединца који је заражен, већ се спречава и преношење ХИВ-а на 
друге особе”. Резултати терапије су бољи, што се раније почне примењивати 
у односу на инфекцију (у првих шест месеци од инфекције) и зато је важно 
тестирање на ХИВ.

Једино тестирањем узорка крви на ХИВ може се утврдити да ли је 
особа инфицирана ХИВ-ом. Антитела која тестирањем ”тражимо” у крви се 
јављају у количини коју можемо регистровати тестом обично 6 до 10 не-
деља након ризичног понашања, те је то и оптимално време за тестирање.

Од 18.до 25. новембра обележава се Европска недеља тестирања 
на ХИВ, зато сви који су били у неком ризику од инфекције ХИВ-ом треба 
да се тестирају!

Не постоје ризичне групе, постоји само ризично понашање!
ззЈз “тимок” зајечар

Центар за контролу и превенцију болести

КлАДОвО - Резултати узорковања воде Зајечарског завода за јавно 
здравље “Тимок” потврдили су да је вода са артеске чесме у центру Кладова 
физичко- хемијски исправна и може се користити за пиће и припрему хране. 
Прописаним стандардима одговара и вода са каптажних извора у Кладову 
“Марићевић” и “ Војиновић” као и са извора “Лолић” у месној заједници 
Костол.

Анализе квалитета су показале да у изворским бунарима има недо-
статака, а параметри се мењају у зависности од временских прилика.

- Због повећане концентрације садржаја амонијака, “ПХ” вредности и 
приметне боје, физичко-хемијски је неисправна и није за пиће и припрему 
хране вода са артеске чесме на градској плажи.

Стандардима не одговара ни вода са чесме “Ла фнтна” у Малој Врбици 
и са чесме испод Чуке у насељу Подвршка, јер су регистровани повећани 
садржаји концентрације нитрата. Вода са каптажног извора “Пемци” физич-
ко- хемијски је исправна , али не и микробиолошки због садржаја стрепто-
кока фекалног порекла, аеробних мезофилних и колиформних бактерија 
фекалног порекла и зато је потребно чишћење и дезинфекција-казао је 
Звездан Стефановић, општински инспектор за заштиту животне средине.

 М.Р.
Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и пољопривреда“ су-

финансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства“.

Анализе квалитета воде за пиће у Кладову


