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УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ 
О пОСЛОВАЊУ

Одржана 71. седница Општинског већа у Књажевцу

БОР - Првим овогодишњим ребалансом буџета предвиђено је њего-
во увећање за додатних 244 милиона динара, од чега је значајан део сред-
става планиран за израду и завршетак пројеката, као и доношење одлу-
ке о завршном рачуну буџета општине Бор за 2017. годину, најзначајнији 
су предлози одлука које су чланови Општинског већа у Бору једногласно 
усвојили на овонедељној седници.

- Успели смо са Канцеларијом за јавна улагања да договоримо ком-
плетну реконструкцију 13 000 квадрата градске болнице, затим израду 
пројекта за уређене 10 000 квадрата у ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Свети 
Сава“ и ШОСО „Видовдан“. Радиће се и урбана комасација два подручја:у 
сусрет отварању новог рудника нова индустријска зона са пратећом ин-
фраструктуром биће од улице Марка Орешковића до Бакарне жице, док 
ће друго подручје бити изградња стамбене зоне на потезу између насеља 
Сунце, Бора 2 и Брестовца, где се планом генералне регулације планира 
изградња 169 парцела са по 18 ари стамбене зоне. Одвојена су и средства 
за репројектовање пројекта из 2006.године за комплетну реконструкцију 
градског водовода. То су јако битне ствари за оптину Бор, али смо морали 
да определимо и 80 милиона динара за исплату заосталих потраживања за 
асфалтирање из 2017.године, као и субвенције јавним предузећима од 70 
милиона динара, од чега 60 милиона динара за ЈКП „Топлана“ и 10 милио-
на динара за ЈКП „Водовод“-каже Александар Миликић, председник општи-

КЛАДОВО - На 63. седници Општинског већа усвојена је Одлука о измени 
и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2018. годину повећањем од 15 ми-
лиона динара из додатних прихода, тако да је приходна страна општинске касе 
увећана за око 950 милиона динара. У оквиру прерасподеле средстава са других 
позиција биће обезбеђено додатних 17 милиона динара, а укупан износ од 32 ми-
лиона динара трошиће се наменски, казао нам је Радисав Чучулановић, председ-
ник општине Кадово.

- Највише новца 25 милиона динара опредељено је за асфалтирање улица 
на подручју општине Кладово, док је милион динара намењено за финансирање 
програма за запошљавање лица старијих од 50 година из категоријие тешко запо-
шљивих с обзиром да се уместо 12 на јавни позив општине Кладово и Филијале НСЗ 
Бор пријавило 18 лица. За друга социјална давања издвојили смо још милион ди-
нара, док је за трошкове превоза ђака у приградском и међуградском саобраћају 
потребно три милиона динара. Наша обавеза да на име накнаде Водопривреди на 
основу Решења за 2017. и 2018. годину уплатимо укупно два милиона динара - до-
дао је Чучулановић.

Већници су усвојили и предлог одлуке о финансијском учешћу општине Кла-
дово у износу од 183.366,83 евра у оквиру реализације пројекта “Наслеђа на грани-
ци Дунава” који из ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија - Србија са 1,2 
милиона евра суфинансира Европска унија. Подршку већника добио је и предлог 
Одлуке у којој је дефинисан пресек стања који се односи на будући развој система 
даљинског грејања у Кладову и Брзој Паланци. Опредељење је дрвена сечка као 
најјефтинији енергент чија ће потрошња допринети да се смање рачуни корисни-
ка даљинског грејања - појаснио је Бранко Мајкановић, директор ЈП “Јединство”. Та 
смерница је усвојена уз сагласност чланова Већа да ЈП “Јединство” настави са по-
бољшањем енергетске ефикасности. Зелено светло добио је Предлог Одуке о по-
кретању јавно приватног партнерства са конзорцијем понуђача за реконструкцију 
мреже јавне расвете у општини Кладово, увођењем лед технологије. Предрачун-
ска вредност је око 400 милиона динара са роком одржавања у наредних 13 годи-
на. М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 71. седница Општинског већа којом је 
председавао Радојица Вучић, заменик председника општине Књажевац.

На дневном реду били су извештаји о пословању Агенције за развој, ‘’Топла-
не’’, ‘’Стандарада’’, Регионалног центра за стручно усавршавање и Туристичке орга-
низације.

Већници су разматрали предлог одлуке о завршном рачуну буџета за 2017. 
годину, као и предлог правилника о критеријумима и мерилима за коришћење 
средстава буџетског фонда за повећање наталитета. Љ.П.

На седници Већа у Кладову усвојен ребаланс буџета

У ОпШТИНСКОЈ КАСИ ЈОШ 
15 мИЛИОНА ДИНАРА

не Бор и додаје да је за пројектно суфинансирање медија ребалансом обе-
збеђено пет милиона динара.

Чланови већа усвојили су и предлог одлуке о именовању Владими-
ра Станковића за в.д. директора Јавног предузећа за стамбене услуге“ Бор“, 
уместо досадашњег вршиоца те функције Лидије Начић, која је поднела 
оставку. Бојана Длбокић Дубочанин, досадашњи в.д. директора Установе 
Спортски центар „Бор“, предложена је за директора ове установе, након 
спроведеног конкурса. Боса Јанаћковић, је поново предложена за општин-
ског правобраниоца Општине Бор на период од пет година, док ће њена 
заменица бити Бојана Буђелан.

Усвојен је и предлог одлуке о приступању регулисању међусобних 
односа поводом започете изградње стамбене зграде у Бору на локацији 
„Мулен Руж“.

-Договорили смо се са Грађевинском дирекцијом Србије, власни-
ком овог недовршеног објекта у улици 7.јули,да на период од десет година 
откупимо објекат за 85 еура по метру квадратном, што је далеко мање од 
првобитне цене коју су они тражили. У зависности од тога које су највеће 
потребе општине у овом тренутку, тамо ћемо довршити станове или по-
словни простор, а можда направити и савремени вртић-рекао је Миликић.

О овим предлозима одлука одлучиваће одборници Скупштине 
општине Бор на наредној седници која је заказана за уторак,19. јун.

 М.М.
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Јавно-приватно партнерство у сфери интересовања локалних заједница

УЗ СмАЊЕЊЕ ТРОШКОВА 
РАСТЕ КВАЛИТЕТ УСЛУгА

„БИСЕРИ ДУНАВА И ЂЕРДАпА” ИЗАБРАНО ДЕСЕТ БЕНДОВА
У Доњем милановцу одржана промоција пројекта познат списак демо бендова за учешће 

на 52. гитаријади у Зајечару

КЛАДОВО - Јавно-приватно партнерство представља дугорочну сарадњу 
између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања, финансирања, изградње, 
реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објека-
та од јавног значаја наглашено је на семинару “Јавно -приватно партнерство “за” и 
“против” у кладовском хотелу “Ђердап”. Све је веће интересовање локалних самоу-
права за модел јавно–приватног партнерства, како би се на тај начин кроз смањење 
трошкова повећао ниво услуга грађанима, казала је за недељник “Тимочке” Јован-
ка Атанацковић, помоћница министарке за стамбену и архитектонску политику и 
енергетску ефикасност.

- Како општине и градови често нису у могућности, услед недостатка буџет-
ских средстава, да самостално инвестирају у одређене инфраструктурне пројекте, 
али и јавне услуге, једна од опција подразумева укључивање приватног сектора, 
односно поверавање послова по моделу ЈПП. Основни елементи концепта јесу за-
штита јавног интереса, јасна расподела одговорности, подела ризика и повећање 
квалитета јавних услуга. Сваки од партнера преузима ризик којим може да управља, 
чиме се постиже већа ефикасност. Јавно–приватно партнерство код пројеката уна-
пређења енергетске ефикасности као што су, на пример, реконструкција и модер-
низација јавног осветљења, омогућава смањење буџетских трошкова и подизање 
нивоа ефикасности у пружању услуге - појаснила је Атанацковић.

За које пројекте су локалне самоуправе досад биле највише заинте-
ресоване?

- У Србији су од 2012. године до сада одобрена 73 пројекта јавно-приват-
ног партнерства, од чега је око половине уговорено и то највише у области пру-
жања комуналних услуга. То су углавном пројекти локалних самоуправа у области 
јавне расвете, сакупљања комуналног отпада и производње топлотне и електрич-

ДОЊИ мИЛАНОВАЦ - Река Дунав и сектор Ђердапа највећи су туристич-
ки бренд источне Србије и Борског округа наглашено је на презентацији пројекта 
“Бисери Дунава и Ђердапа” која је одржана у сали Културног центра у Доњем Ми-
лановцу.

Идеја је да се обједини туристичка понуда општина Пожаревац, Велико Гра-
диште, Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, али и НП „Ђердап” који је повезан 
са три од шест општина у Доњем Подунављу. С обзиром да је за све општине тури-
зам приоритетна грана развоја, покровитељ пројекта је Министарство трговине,ту-
ризма и телекомуникација.

- Обједињење туристичке понуде привућиће пажњу пробирљиве туристич-
ке клијентеле, а то је један од бенефита пројекта “Бисери Дунава и Ђердапа”. Стра-
тегијом развоја туризма и Мастер планом туризма за Доње Подунавље предвиђе-
на је израда заједничке понуде ове наше дестинације на којој су бисери као што су 
Виминацијум, Рамска и Голубачка тврђава, Лепенски Вир, Трајанова табла, Рајачке 
пивнице - казала је Татјана Милорадовић, менаџер пројекта.

- Овај пројекат неће промовисати само културно наслеђе, већ и највећи и 
најлепши национални парк у Србији, Национални парк „Ђердап” и ми ћемо обје-
динити комплетну туристичку понуду на дестинацији уз укључивање приватног 
сектора – хотела, приватног смештаја, угоститеља, организатора манифестација, 
удружења грађана, установа културе, туристичких агенција, свих оних који на ди-
ректан и индиректан начин утичу на развој туризма Доњег Подунавља - додала је 
Милорадовић.

Реализација пројекта има подршку општина, локалних туристичких органи-
зација и НП “Ђердап” заједничка је порука коју су послали Срећко Николић, заме-
ник председника општине Мајданпек, Душан Петровић, директор ТОО Неготин, Ла-
зар Митровић, директор НП “Ђердап”. Резултат пројекта који подржава Туристичка 
организација општине Кладово, биће израда туристичког водича кроз Доње Поду-
навље са обједињеном туристичком понудом и промотивног филма, а планира се 
и заједнички наступ на сајму туризма у Крагујевцу и у Темишвару у Румунији.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - Комисија у саставу Милан Ђурђевић, фронтмен групе Неверне 
бебе, Владимир Ђуричић, директор Народног позоришта Зоран Радмиловић - Цен-
тар за културу Зајечар и ПР Гитаријаде Јадранка Јанковић Нешић изабрала је десет 
демо бендова који ће учествовати у такмичарском делу 52. Гитаријаде.

Како је истакао на прес конференцији градоначелник Зајечара Бошки Ни-
чић, на конкурс је пристигло 68 пријава и снимака демо бендова из Словеније, 
Хрватске, БиХ, Републике Српске, Црне Горе, Македоније, Бугарске и Румуније, а 
одабрани су следећи бендови:

1. АМНЕЗИЈА, Београд
2. RED DANGER, Неготин
3. КЛЕР, Нови Сад
4. РОВ, Смедерево
5. ИНФИНИТИВ, Пожаревац
6. CORNIX Бања Лука (БИХ)
7. THE SINERGY Тузла (БИХ)
8. NAVY НЕ ОБЕЋАВА Београд
9. АЛЕЈА ВЕЛИКАНА Београд
10. ГМО, Зајечар
- Припреме теку нормално и приводи се крају увођење водоводне и канали-

зационе мреже као и расвете у простору одржавања манифестације. Бина на којој 
ће наступати бендови је највећа до сада, а озбиљно се ради на припреми просто-
ра на којем ће се паркирати посетиоци како би све протекло у најбољем могућем 
реду, и град обезбеђује и помоћне паркинг просторе у случају доласка већег броја 
људи – рекао је Бошко Ничић.

Иначе очекивања су да ће на Гитаријади бити око 40 хиљада посетилаца 
што је по речима градоначелника и максималан број људи који град без проблема 
може да прихвати и обећава да ће све протећи у најбољем могућем реду и уз од-
говарајуће мере безбедности.

Гитаријада ће бити одржана од 28-30 јуна, а звезде овогодишње Гитаријаде 
су Billy Idol и група Saxon. А.П.

не енергије употребом обновљивих извора енергије. Како планирање локалног 
развоја само на основу јавних прихода представља преуску основу за бржи развој 
заједница, потребно је употпунити буџетско финансирање привлачењем приват-
ног капитала за изградњу инфраструктуре и унапређење квалитета јавних услуга.

Како се овај модел спроводи на локалу?
- Комисија анализира предлог и даје мишљење да ли се може спрове-

сти у форми јавно - приватног партнерства, односно да ли садржи све елементе 
предвиђене законом. Истовремено, мора се водити рачуна о квалитету јавне услу-
ге и очувању животне средине, безбедности и заштити здравља и сигурности за-
послених - закључила је Атанацковић. М. Р.
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БОгАТ пРОгРАм ЗА 
ЉУБИТЕЉЕ ФОЛКЛОРА

ОЧУВАЊЕ мАЂАРСКЕ КУЛТУРЕ 
И ТРАДИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Наступи сокобањског КУД-а “Соко”

Концерт мађарског фолклора „Бисери“ у Дому културе 
„Стеван мокрањац“

СОКОБАЊА - КУД “Соко” из Сокобање је у протеклом перио-
ду радио пуном паром. Ветерани и рекреативци гостовали су у Бу-
гарској, у бањи Вршец на Међународном фестивалу фолклора, док 
је најмлађи ансамбл наступао на “Џивџан фесту” у Врњачкој бањи. 
Први ансамбл дочекао је госте из Македоније, из КУД-а “Тоска” из 
Штипа, уз заједнички концерт у амфитеатру музеја и заједничку ве-
черу и дружење после концерта.

Ветерани, рекреативци и део Другог ансамбла су одпутопали 
у Бугарску, у бању Вршец, на тродневни Међународни фестивал. По-
ред КУД-а „Соко” учествовала су друштва из Јужне Кореје, Молдавије, 
Украјине....Чланови сокобањског КУД-а су измамили највећи аплауз, 
јер су брилијантно играли иако је падала јака киша, а позорница је 
била на отвореном. Фестивал је трајао три дана, а фолклораши су 
се вратили пуни утисака. 

НЕгОТИН - Дечија и омладинска група Мађарског културног 
центра “Непкер” из Суботице наступом у неготинском Дому културе 
“Стеван Мокрањац” показали су сву раскошност своје традиције. У 
живописним и богато украшеним народним ношњама, млади фолк-
лористи извели су на концерту симболично названим “Бисери”, тра-
диционалне игре из мађарских жупанија Шомођ и Сатмар, народне 
песме и игре са подручја мађарских градова Сегедина и Мезефел-
да, а публици су представили и народне песме из Богојева у Војво-
дини, народне игре са подручја словачког Фолвидека, традиционал-
ну музику из Трансилваније у Румунији и за крај игре из румунског 
Секељфелда. 

Наступима у Неготину и Кладову Културна организација 
„Мађарски фолклорни центар у Војводини“ настојала је да потпо-
могне напоре на очувању мађарске народне културе и традиције 
у Србији, али и да покаже колико цени културу и традицију других 
народа. 

Ова организација, иначе, непрекидно ради од 1871. године, 
има преко 500 активних чланова кроз пет секција и одржава плод-
ну сарадњу са другим домаћим и страним културним установама, 
основним и средњим школама, универзитетима, научним центрима, 
као и културно-уметничким друштвима из Чешке, Словачке, Мађар-
ске и Румуније. С.М.Ј.

Најмлађи ансамбл КУД-а “Соко”, састављен од дечице од чети-
ри и по до 11 година, учествовао је на највећем дечјем фестивалу у 
Србији “Џивџан фесту” у Врњачкој бањи. На фестивалу је учествова-
ло око 500 деце из целе Србије и региона, а сокобањски играчи су 
били међу најмлађима. Први ансамбл КУД-а “Соко” дочекао је прија-
теље из КУД-а “Тоска” из Македоније. Одржан је скоро двочасовни 
заједнички концерт, у амфитеатру испред музеја. Оба КУД-а су оди-
грала по три сплета игара, а публика која се скупила у великом броју 
уживала је у разноврсној игри и песми из Србије и Македоније, и све 
испратила великим аплаузом. После концерта одржана је заједнич-
ка вечера где су се чланови и руководство КУД-ова ближе упознали 
и учврстили сарадњу. 

Председник КУД-а “Соко” Славољуб Ћирковић каже да је ово 
тек почетак наступа.

- Скоро цела година нам је резервисана. Ту су наступи у 
Бањском културном лету, наступи по Србији, Македонији, Бугарској, 
Турској... Љубитељи фолклора у Сокобањи могу очекивати два фе-
стивала, први Међународни фестивал 30. јуна и традиционални јуби-
ларни фестивал “Игра коло под Озреном” 25. августа. Такође се уче и 
нови сплетови, а циљ је да се у октобру на Годишњем концерту сви 
ансамбли представе новим играма. Тренутно се спремају игра из Ко-
совског поморавља, Краљева, Такова - каже Ћирковић.

 М.Б.
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„ДАНИ ВИШЊЕ’’ 
У ВАСИЉУ

„РЕЛИ ЂЕРДАп 2018“
Општина Књажевац повећала засаде под вишњом

мајданпек био домаћин ауто релија

мЛАДИ СпОРТИСТИ 
пОНОС ЗАЈЕЧАРА

ДРУШТВО
Уручене дипломе најуспешнијим зајечарским спортистима

ЗАЈЕЧАР - Последњих година постала је пракса да се најбољим ученицима 
на спортским такмичењима у организацији Спортског савеза града Зајечара, до-
дељују дипломе и награде за остварене резултате и спортске успехе.

И ове године као и претходних, било је одличних резултата на такмичењи-
ма. Тим поводом, у великој сали Скупштине града Зајечара приређена је свечаност 
поводом завршетка спортских такмичења у школској 2017/18, на којој је најуспеш-
нијим појединцима и школским екипама, градоначелник Зајечара Бошко Ничић, 
уручио дипломе Спортског савеза града Зајечара. Он је честитајући младим спор-
тистима на репрезентовању града у најбољем светлу, рекао да су управо они, понос 
града Зајечара и да ће локална самоуправа у наредном периоду радити на пројек-
ту изградње Атлетског стадиона.

„Морате знати да је спорт много више од самог такмичења, спорт је живот 
и спорт је оно што вас учи животу и зато су ваши резултати још вреднији и још дра-
гоценији. Сада већ у другој половини живота схватам да се све састоји од успона и 
падова, и онај ко се није бавио спортом, неће научити да када падне, устане. Само 
спортисти схвате да је победа исто што и пораз, и да се такмичење састоји управо 
од тога, да учи да достаојанствено поднесе и једно и друго, и када побеђујете, и када 
губите, најважније је сачувати достојанство и прави спортисти то науче, а овде су и 
људи који вас томе и уче и ја и њима честитам“, рекао је Ничић.

На свечаности је истакнуто да је јако тешко пласирати се на Државно првен-

КЊАЖЕВАЦ - У част воћа по коме је књажевачка општина препознатљи-
ва и у европским оквирима, у Васиљу су у недељу, 10. јуна, одржани трећи по реду 
‘’Дани вишње.’’

У претходних неколико година површине под овим воћем су учетворостру-
чене и ми се данас налазимо међу десет највећих произвођача југоисточне Евро-
пе, подсетио је, отварајући манифестацију Бранислав Јосифовцић, шеф Кабинета 
председника општине.

‘’Општина Књажевац је и национално и у Европи позната по количинама за-
сада вишања. Само у протеклох шест година ми смо подигли засаде на 2000 нових 
хектара. Ова манифестација је јако важна за промоцију вишње, али и за село, које 
мора да живи, да се организује, да ради,’’ казао је Јосифовић.

Вишња доминира и у васиљским воћњацима, што је и био основни разлог 
да месна заједница покрене ову манифестацију, која се одржава уочи почетка бер-
бе, каже Марко Петровић, један од организатора: ‘’Не знам тачно колико је хектара 
под вишњом у Васиљу, али нема куће која се не бави производњом вишања. Има-
мо и велике произвођаче, који имају шест, седам хектара.’’

‘’Дани вишње’’ окупили су и ове године произвођаче, домаћице и домаћине 
са сланим и слатким посластицама од вишања. У програму, специјално припремље-
ном за ову прилику, а под будним оком Удружења за неговање традиције ‘’Извор’’, 
учествовали су чувари традиције: ђаци издвојеног одељења Основне школе ‘’Вук 
Караџић у Васиљу’’, ученици Техничке школе, народни песник Слађан Илић, фрулаш 
Дарко Петровић, трубачки оркестар ‘’Тимочки весељаци’’ и Школа фолклора Дома 
културе. Љ.П.

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

мАЈДАНпЕК - Минулог викенда у Мајданпеку и Доњем Милановцу, „Рели 
Ђердап 2018“ отворио је сезону Националног и Отвореног шампионата Србије у 
релију. У организацији екипе АСК ГАГА Авала рејсинг, уз помоћ Општине и Тури-
стичке организације општине Мајданпек, најкомплекснија аутомобилска дисци-
плина се тако, после вишегодишње паузе, вратила на исток Србије. Чланови Авако 
рели тима из Ваљева Жељко Милутиновић и Урош Лукић победници су у генерал-
ном пласману “Рели Ђердапа 2018.” који је вожен уз обале Дунава и планину Мироч, 
али и до рударског Мајданпека. 

На овом узбудљивом рели такмичењу које је подразумевало око 300 кило-
метара дужине у два такмичарска дана са 84,04 километра дужине брзинских ис-
пита, у више такмичарских класа возила је 21 од 28 пријављених посада из Србије 
и Бугарске, што је виђено као респектабилан број. Из Бугарске су се појавиле две 
посаде, али су због излетања и кварова, они своје учешће завршили већ на пр-
вом специјалном испиту. Није било више посада из иностранства, јер се датум ђер-
дапског релија поклопио са датумом одржавања 44. ИНА Делта релија у Загребу.

Премијерно такмичење на истоку Србије, почело је у суботу, тачно у подне, 
када је врелину и спарину током поподнева заменио прави потоп, праћен јаким ве-
тром и градом,а посаде су имале укупно три специјална испита. Два пута су возили 
специјал Мироч (10, 97 км), а између њих и брзинац Доњи Милановац (19, 95 км). У 
недељу је програм био идентичан, с тим што је средишњи брзинац, између два Ми-
роча, био специјал Мајданпек (20, 21 км).

За домаћине ово је био испуњен викенд који су обележили добра посета 
туриста и попуњеност смештајних капацитета, а сама манифестација обогатила 
је туристичку понуду општине Мајданпек. Председник општине Мајданпек, Дејан 
Вагнер, добио је плакету за допринос развоју ауто и картинг спорта.

 И.Ћ.

ство у конкуренцији Нишког, Расинског и Топличког округа и градова као што су 
Ниш и Крушевац са много већом базом, пре свега. И поред тога, зајечарски мла-
ди спортисти су то успели у неколико дисциплина и тиме град представили у нај-
бољем светлу.

„Испред Спортског савеза желим да вам честитам на резултатима које сте 
постигли. Могу слободно да кажем да ове године, ви као такмичари, имате изузет-
но високо место у Србији. Због чега? Зато што сте успели да постигнете нешто што 
претходне генерације нису баш толико успеле. То вас исто тако обавезује да сле-
деће године постигнете још боље резултате и надам се да ћете и даље, кроз ваше 
бављење спортом, оправдати сво оно поверење које овај град улаже у вас. Чести-
там вам и пуно успеха у даљем раду“, рекао је Драгиша Симоновић, председник 
Спортског савеза града Зајечара.

Према речима Игора Божиновића, секретара Спортског савеза града Зајеча-
ра, зајечарска „кућа спорта“ је у сарадњи са основним и средњим школама, а уз по-
кровитељство града, у овој школској години организовао 13 такмичења у 13 спор-
тских дисциплина.

„Највећи број учесника је наступио у оквиру Малих олимпијских игара, где су 
учетсвовали ученици првог, другог и трећег разреда основних школа. Учествовало 
је 133 школских екипа, одиграно је 70 утакмица, учешће је узело 1.316 ученика кроз 
систем школског такмичења. С обзиром на то да школу на територији града Зајеча-
ра похађа 6.016 учесника, то је 22% школске популације која се у овој школској го-
дини бавила неким од 13 спортских дисциплина. Прошла година је била најбоља 
где смо имали 28% учесника, а тај број су повећале школске лиге које ове године, 
из техничких разлога, нису одржане, али ћемо већ на јесен кренути да у наредној 
школској години достигнемо приближно ову цифру. Дакле, једна четвртина школ-
ске популације бави се спортом на подручју нашег града“, нагласио је Божиновић.
 А.П.

Фото: Драган Стојановић
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САНАЦИЈА ШКОЛЕ У 
мАЈДАНпЕКУ И мИРОЧУ

ДОВОЉНО мЕСТА ЗА СВЕ

КЊАЖЕВАЦ пОДСТИЧЕ 
ОТВАРАЊЕ мАЛИХ мЛЕКАРА 

И мИНИ КЛАНИЦА
ИЗ ОпШТИНСКЕ 
КАСЕ АгРАРУ 27 

мИЛИОНА ДИНАРА

Ускоро почињу радови

почиње уписна грозница у мајданпеку

Расписани конкурси за субвенције у пољопривреди Расписан конкурс за доделу средстава за развој 
пољопривреде

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац објавила је конкурсе за субвенције у отва-
рању мини кланица и малих млекара из буџетског фонда за развој пољопривреде.

За доделу субвенција за набавку опреме, узорковање, пријем, прераду, 
пуњење и паковање млека и производа од млека могу конкурисати регистрова-
на пољопривредна газдинства и правна лица, која намеравају да региструју погон 
за пуњење и паковање млека и производа од млека. Интензитет помоћи износи 80 
одсто од укупно прихватљивих трошкова. Минимална вредност инвестиције мора 
бити 200.000 динара, а максимални износ повраћаја средстава је 1.000.000 динара. 
Конкурс је отворен до 30. јуна 2018. године.

Расписан је и конкурс за доделу субвенција за набавку опреме за омамљи-
вање, клање и обраду трупова из средстава буџетског фонда за развој пољопривре-
де. На конкурсу могу учествовати регистрована пољопривредна газдинства и прав-
на лица, која намеравају да региструју мини кланицу. Интензитет помоћи износи 80 
одсто од укупно прихватљивих трошкова. Минимална вредност инвестиције мора 
бити 200.000 динара, а максимални износ повраћаја средстава је 500.000 динара. 
Конкурс је отворен до 30. јуна.

Текстови конкурса објављени су на огласној табли општине Књажевац, на 
званичном сајту општине (www.knjazevac.rs), у селима књажевачке општине, као и 
на сајту Агенције за развој (www.ark.rs).

Додатне информације могу се добити у Агенцији за развој општине Књаже-
вац, на телефон: 731 – 256. Љ.П.

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

мАЈДАНпЕК - У Министарству привреде Републике Србије 5.јуна, након 
спроведеног поступка јавне набавке, донета је одлука о додели уговора за санацију 
објекта Основне школе „12.септембар“ и подручне школе ОШ „Вук Караџић“ Доњи 
Милановац у Мирочу. Предложено је да радови буду поверени групи понуђача „Ес 
Енерго-сервис” доо Београд и „Кеј” доо Ваљево са понуђеном ценом од 8,5 милио-
на без пдв-а, односно, 10.279.135,20 динара укупно.

Поменути понуђач понудио је најповољнију цену, а на позив за подношење 
понуда за ову јавну набавку било је више заинтересованих понуђача.

 И.Ћ.

НЕгОТИН - Општина Неготин расписала је Конкурс за доделу средстава из 
Програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја 
општине Неготин, који је отворен до 29. јуна. 

Уз субвенционисање готово свих грана пољопривреде, локална самоуправа 
ће, према одређеним критеријумима, овогодишњих 27 милиона динара, колико је 
предвиђено за ове намене, распоредити пољопривредним произвођачима за све 
области аграра, од сточарства, пластеничке производње, виноградарства, воћаства, 
преко органске производње до руралног туризма и пчеларства. 

Овим програмом, локална самоуправа са 40 одсто повраћаја подстиче ку-
повину механизације и опреме, саднице воћака за подизање нових засада воћа, с 
тим што је најмања површина 30 ари за јабучасто, коштичаво и језграсто воће и 15 
ари за јагодичасто.

На листи су и бетонски и метални стубови и противградна мрежам плугови, 
тањираче, сетвоспремачи, механизација за обраду унутар редова засада, али и по-
дривачи, машине за зелену резидбу, музилице, лактофризи и друга опрема за коју 
локална самоуправа враћа 40 одсто уложеног.

Са 50 одсто повраћаја подстиче се куповина опреме за наводњавање, си-
стем кап по кап, прскалице за наводњавање, цистерне, као и опрема за пчеларство, 
сатне основе, као и трошкови контроле и сертификације производа добијених по 
методама органске производње.

Набавка селекционисане пчелиње матице, затим квалитетних приплодних 
грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производну меса, као и набав-
ка приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза, субвенционише се са 70 
одсто повраћаја.

И ове године пољопривредници могу да очекују да им се врати чак 100 одсто 
уложених средстава за купљене саднице, стубове, жицу и коље. Максимални износ 
подстицаја по засађеном хектару је 500.000 динара, с тим што минимална површи-
на засада који се субвенционише мора да буде бар 20 ари, а максимална је хектар. 

 С.М.Ј.

мАЈДАНпЕК -  Према недав-
но спроведеном конкурсу за упис у 
средње школе у наредној школској 
години, Техничка школа у Мајданпеку 
има дефинитивно, могућност да упише 
30 ученика за занимање машински тех-
ничар моторних возила у оквиру које 
ученици имају обуку за возачку дозво-
лу за Б категорију, као и исти број за 
занимање електротехничар рачуна-
ра, док се када је о трећем степену реч 
планира једно комбиновано одељење 
које би школовало 15 ученика за зава-
риваче и исти број за браваре.

Мајданпечка Гимназија “Миле 
Арсенијевић Бандера” ће у наред-
ној школској години моћи да упише 
по једно одељење са по 30 ученика у 
Мајданпеку и у истуреном одељењу у 
Доњем Милановцу. И.Ћ.
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АЛТЕРНАТИВНА 
мЕДИЦИНА КАО ЛЕК

КЊАЖЕВЧАНИ 
ШАмпИОНИ ЕВРОпЕ

„ЗА ЧИСТИЈЕ 
БОРСКО ЈЕЗЕРО’’

мАЈДАНпЕК – 
пОЖАРЕВАЦ ЗА 

75 мИНУТА

Сокобањац Душан младеновић лечи ирис методом Европско злато и светски рекорд за књажевачке олимпијце

Борски риболовци очистили приобаље Борског језера

почели радови на реконструкцији пруге

СОКОБАЊА - Душан Младеновић из Сокобање дипломирани је фар-
мацеут. Дипломирао је 2010. године на фармацеуском факултету у Београ-
ду и када је уписао факултет био је уверен да ће се бавити својом профе-
сијом, међутим на трећој години студија имао је здравствене проблеме за 
које савремена медицина није давала решење, па је решење потражио у 
алтернативној медицини. Данас се Душан бави хомеопатијом и лечењем 
ирис методом.

„Хомеопатија је систем лечења у оквиру ког ја сагледавам човека као 
целину, као физичко, психичко и духовно биће. Пре свега обавим неку вр-
сту интервијуа са пацијентом и на основу тога дајем савет или неки од ле-
кова у зависности од врсте проблема. Лекови су у виду мелема које правим 
на основу знања које сам стекао на факултету у комбинацији са рецептима 
које су користили наши преци када нису постојали лекови какве сада по-
знајемо“, каже Младеновић. Душан са успехом лечи болести као што су хе-
мороиди, болести простате, камен у бубрегу и жучи, декубитне ране, опе-
котине, синусе, гастритис, хеликобактер у желуцу. 

„Сваки од ових препарата има своју историју и до сада су дали од-
личне резултате“, сазанајемо од нашег саговорника. 

„Када говоримо о ирис методи, то је заправо дијагностиковање 
стања органа у организму преко промене дужице ока. И најмања промена 
на неком органу се одражава на структури дужице и много пре него што 
постане патолошка. Ова метода се показала као веома успешна у дијагно-
стиковњу најтежих болести и пре него пацијент осети неке симтоме“, до-
даје Младеновић који планира да настави да се бави поменутим видовима 
лечења, јер сматра да су много ефикасније од савремених лекова.

 М.Б.

КЊАЖЕВАЦ - Кајакаши Марко Томичевић и Миленко Зорић 
шампиони су Европе у двоседу на 1000 метара и власници новог 
светског рекорда. Двојицу врхунских спортиста стипендира општи-
на Књажевац у циклусу ‘’Токио 2020’’.

Српски двојац освојио је златну медаљу на Европском првен-
ству у кајаку и кануу на мирним водама, које је одржано у Београду. 
Актуелни светски шампиони једном су показали да су апсолутни вла-
дари ове елитне дисциплине, саопштио је Кајакашки савез Србије.

Да подсетимо, Божидар Маљковић, председник Олимпијског 
комитета Србије и Милан Ђокић, председник општине Књажевац, 
потписали су 27. децембра прошле године Меморандум о сарадњи 
на стипендирању спортиста у циклусу ‘’Токио 2020’’. На овај начин, 
Књажевац је постао прва општина Србије, која се прикључила олим-
пијском тиму.

Поред Томичевића и Зорића, Књажевац стипендира и ев-
ропског шампиона у џудоу Александра Кукоља, који се са књаже-
вачком децом дружио на недавно одржаном Олимпијском часу.

 Љ.П.
 (Фотографија: Кајакашки савез Србије )
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

БОР - Поводом Светског дана заштите животне средине, Удружење 
спортских риболоваца „Рудар” из Бора је, уз подршку компаније Ракита, ми-
нулог викенда на Борском језеру организовало акцију чишћења приобаља. 

Активним даном у природи, одржаним под слоганом „За чистије Бор-
ско језеро’’, риболовци су очистили сав отпад, не само са обале, већ и са 
осталих површина око језера.

Рибари уверавају да еколошка свест међу њима јача јер је на самом 
приобаљу из године у годину све мање смећа.

Председник Удружења спортских риболоваца „Рудар” Милорад 
Пиљевић оценио је да је акција „сто посто успешна” јер је популарно лето-
валиште очишћено, а отпад на свом месту – у контејнерима. 

 Фото: Д. Новаковић

мАЈДАНпЕК - Инфраструктура железнице Србије је 21. маја 
у оквиру редовног одржавања пруга и уз сопствене кадрове и ме-
ханизацију, започела 30 милиона динара вредну реконструкцију 
регионалне пруге Пожаревац - Мајданпек, у дужини од 90,2 кило-
метара, на којој се у последњих пет година уопште не одвија пут-
нички саобраћај. Очекује се да ће радови бити завршени за 180 
дана, 21. новембра и да ће након тога возови саобраћати брзи-
ном од 80 километара.

Како је у питању пруга значајна за овај део Србије, јер ће 
помоћи у привлачењу инвеститора, којима је железница битна 
због повољних трошкова превоза, јавност будно прати ревита-
лизацију пруге, заинтересована за њено функционисање и због 
веома лошег стања друмских саобраћајница. Осим тога, за њу су 
везани и велики привредни системи и компаније, од Прахова, 
Бора, Мајданпека, до Костолца и Смедерева. Пруга Пожаревац – 
Мајданпек је једноколосечна, изграђена 1938.године. У лошем је 
стању будући да су још пре четврт века на њој ремонтоване само 
поједине деонице, у укупној дужини од око 40 километара. Пре-
ма најавама, када читав посао буде обављен за путовање између 
два града ће уместо четири сата бити потребно само 75 минута. 
Такође, оптерећење пруге ће са 16 бити повећано на 22,5 тона по 
осовини. И.Ћ.
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ЦРЕВНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У 
ЛЕТЊЕм пЕРИОДУ

ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИмОК” ЗАЈЕЧАР

Током лета цревне инфекције су знатно учесталије него обично јер се 
услед високих температура храна лако квари што погодује размножавању 
бактерија и вируса који су изазивачи цревних заразних болести. Заједнич-
ка карактеристика ових болести је фекално-орално преношење (болести 
прљавих руку). То су болести чији се узрочници из људског организма из-
лучују путем фецеса и/или урина а улазна врата су уста.

Према врсти узрочника најважнија су:
1. Вирусна обољења
1. Бактеријска обољења
1. Паразитарна обољења 
Вируси који изазивају цревне болести су enterovirusi (најчешће 

rotavirusi) – вирусни гастроентеритиси. Инкубација код ових инфекција 
траје 24-48 сати. Од симптома присутни су повраћање,пролив, и повише-
на температура. Болест траје 2-3 дана,лечење је симптоматско и зав-
ршава се оздрављењем. На ову врсту цревних инфекција најмање 
можемо да утичемо када је превенција у питању,за разлику од бак-
теријских.

Бактеријске цревне инфекције дају тежу клиничку слику у од-
носу на вирусне,али на превенцију ових болести можемо да утичемо.

АЛИМЕНТАРНЕ ТОКСИИНФЕКЦИЈЕ ( Toxiinfectio alimentaris)-тро-
вање храном означава настанак обољења након уношења у органи-
зам хране и воде контаминиране инфективним или токсичним аген-
сом. Према механизму настанка могу се поделити на:

- алиментарне инфекције - инфективни агенс после уношења 
у организам храном својим присуством изазива обољење (салмоне-
лозне инфекције)

- алиментарне интоксикације - обољење настаје дејством 
токсина створених у храни активношћу микроорганизама (тровање 
стафилококним ентеротоксином).

Салмонела је најчешћи узрочник тровања храном у летњем 
периоду. Симптоми се јављају 12-36 сати након конзумирања конта-
миниране хране. Најчешће су то главобоља,бол у мишићима,мучни-
на,повраћање,болови у трбуху и пролив. Столица је кашаста и ретка,-
некада са примесама крви и слузи. Обољење траје 2-5 дана. Терапија 
је симптоматска; мировање,дијетални режим исхране а најважнија је 
надокнада течности. Антибиотике не треба користити без препоруке 
лекара јер не скраћује ток болести а продужава излучивање салмо-
неле ( просечно излучивање је 5 недеља након инфекције). Најчешћи 
извори заразе су јаја,месо (нарочито живинско),млеко и млечни про-
изводи. За размножавање салмонеле посебно су погодне посласти-
це које су направљене од сирових јаја (сладолед,кремасте торте и ко-
лачи,мајонез) као и месо и месне прерађевине које се неадекватно 
чувају,а размножавању погодује топлота па су инфекције најчешће у 
летњем периоду. Честе су и епидемије изазване салмонелом (у ко-
лективима,на прославама) где већи број људи конзумира контаминирану 
храну. Превенција: посебну пажњу треба обратити на поступак са намир-
ницама: чување свежих намирница на ниским темпераурама (испод +4), 
термичка обрада (преко 70 степени, најмање 30 минута),термички обрађе-
на храна терба даље да се обрађује прибором који није коришћен у обра-
ди сирових намирница,хигијена руку особа која рукује храном,хигијена ку-
хињских радних површина и прибора за припремање хране.

Стафилококно тровање храном настаје под дејством токсина који 
лучи бактерија (Staphylococcus aureus). Најчешће се јавља у летњим месе-
цима услед конзумирања сладоледа,јер су млеко и јаја идеална подлога 
за размножавање ове бактерије. Симптоми се испољавају нагло након ин-

кубације од 1-6 сати у виду мучнине, упорних повраћања,често уз 
пролив,без повишене температуре. У највећем броју случајева из-
вор заразе је човек и зато посебно треба трагати за стафилокок-
ном инфекцијом међу особљем кухиња и удаљавати их са посла 
до излечења. Најважнија мера превенције је правилан поступак 
са храном и едукација особља која са њом ради. Храну спремну за 
употребу треба чувати на одговарајућим температурама (испод 4 
и изнад 60 степени),одржавати чистоћу просторија,опреме и рад-
них површина, привремено удаљавање особа које имају ове ин-
фкеције са радних места.

 Путнички пролив се јавља код 1/3 путника током прве не-
деље путовања или непосредно по повратку кући. Појава проли-
ва је чешћа при путовањима у тропске крајеве. Болест најчешће 
почиње 2-3 дана по повратку са путовања. Јављају се 2-3 столице 
дневно;столице су обилне и водене. Ове инфекције се углавном до-
бијају путем конзумирања локалне хране (термички необрађеног 
меса,поврћа и морске хране). Лечење је симптоматско; надокнада 

воде и електролита. Превнтивне мере су: избегавање несигурне хране,во-
де и напитака,мере личне хигијене,превентивна употреба антибиотика и 
евентуална вакцинација зависно од подручја у које се путује.

КАКО ИЗБЕЋИ ЦРЕВНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У ЛЕТЊЕм пЕРИОДУ?
- хигијена руку пре,у току и након припреме хране,
- хигијена посуђа,кухињског прибора и опреме,
- коришћење безбедних намирница (проверити рок трајања прили-

ком куповине),
- обавезна термичка обрада намирница на температури изнад 70 

степени Целзијуса,
- оброк се конзумира одмах након припреме,и не држи се на ку-

хињској температури дуже од 4 сата,

- термички обрађена храна се држи на ниској температури (најбоље 
+4 степена),

- подгрејати само количину хране за одређени оброк,
- спречити контакт термички обрађене и сирове хране,
- храну заштити од инсеката и глодара,
- употребљавати здравствено исправну воду за припрему хране,
- током летовања и у путу најсигурније је конзумирати флаширану 

воду.
Центар за превенцију и контролу болести

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар


