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Одржана седница Општинског већа у Неготину

Одржана прва седница Oпштинског већа у новом сазиву

Одржана седница штаба за вандредне ситуације
НЕГОТИН - Већници су, припремајући материјале за седницу 

локалног парламента, усвојили шестомесечни извештај о реализа-
цији буџета за ову годину. Тако су, образложила је Љиљана Лицуло-
вић, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију, за период јануар – јун, расходи и издаци буџета 
општине Неготин извршени у укупном износу од 459.150.506 динара.

КЛАДОВО - На првој седници Општинског већа у новом са-
зиву усвојен је оперативни план за одбрану од поплава водотокова 
другог реда на подручју општине Кладово за 2018. годину. Реч је о 
документу који садржи методологију деловања и поступања кад је 
реч о спречавању ризика од поплава, као и приоритетне превентив-
не радове у зони око 220 километара водотокова другог реда коли-
ко их је на подручју те подунавске општине.

У плану су дефинисани задаци и именовани повереници и њи-
хови заменици у граду и у насељеним местима у општини Кладово. 
Већници су подржали и Писмо намере инвеститора који планира да 
на 7,5 хектара посади вишегодишњи засад ораха у атару насеља По-
вршка и Манастирица.

Зелено светло на седници локалне владе добила је и одлука о 
давању у закуп 39,2 хектара пољопривредног земљишта у државној 
своји ПТК “Кључ” по основу права пречег закупа, на три парцеле у КО 
Кладово, Костол и Речица на којима су виноград, винарија и систем 
за одводњавање. По овом основу пољопривредно земљиште даје 
се у закуп без јавног оглашавања на период од годину дана.

 М.Р.

СОКОБАњА - У понедељак је одржана седница штаба за ван-
дредне ситуације општине Сокобања. Повод одржавања седнице је 
јако невреме које је у петак погодило села у источном делу општине 
Сокобања и нанело велику материјалну штету појединим домаћин-
ствима, а оштећена је и путна инфраструктура. 

„Ми смо већ издвојили одрађена средства и радили неке део-
нице путева који су и пре овог невремена били у лошем стању, међу-
тим сада је то све уништено. Комисија за процену штете је већ на те-
рену. На седници смо донели одлуку да у најкраћем могућем року 
ангажујемо све расположиве капацитете које општина има , и када 
је у питању механизација и када је у питању људство, ради што ефи-
каснијег отклањања последица невремена,“ каже Исидор Крстић, 
председник општине Сокобања. 

Седници су присуствовали чланови штаба односно представ-
ници полиције, ватрогасне службе, Црвеног крста, Центра за со-
цијални рад, ЈП ”Зеленило” и ЈКП “Напредак”. М.Б.

Укупни приходи у буџету, закључно са последњим даном јуна, 
износили су 490.244.967 динара, односно 29,1 одсто, од тога извор-
ни приходи 181.993.459 динара, односно 23,1 одсто, уступљени при-
ходи 169.757.294 или 34,16 одсто, трансферни 136.066.748 или 35,53 
одсто, а приходи од продаје нефинансијске имовине 2.427.466 ди-
нара или 16,54 одсто од укупно планираних.

Чланови већа дали су сагласност на четврту измену и допу-
ну систематизације радних места у Јавном комуналном предузећу 
„Бадњево“. Најновијим изненама број радника у овом општинском 
предузећу, Одлуком о максималном броју запослених на неодређе-
но време у систему локалне самоуправе, са 192 смањен је на 182.

Како је општина Неготин од недавно добила јавног правобра-
ниоца, већници су усвојили и нови Правилник о поступању и начи-
ну решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа 
паса луталица, а на дневном реду седнице нашле су се и одлука о 
измени Одлуке о оснивању Комисије за координацију послова без-
бедности саобраћаја на путевима општине Неготин, као и друга бит-
на питања из домена њиховог рада.

 С.М.Ј.
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УГОВОРИ зА 89 ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИзВОђАЧА

Новчана подршка воћарима и сточарима

СТРУЧНО 
УСАВРшАВАњЕ 

КАДРОВА
УГОВОРИ О 

фИНАНСИРАњУ 
УДРУЖЕњА ГРАђАНА

Потписивањем уговора почела реализација програма 
стручна пракса

У општинској управи у Мајданпеку уприличено свечано 
потписивање уговора

ДРУшТВО

КњАЖЕВАЦ - За набавку садног материјала и повећање сточног 
фонда у овчарству и козарству намењено је више од девет милиона дина-
ра; уговори између Буџетског фонда за развој пољопривреде и 89 воћа-
ра и сточара потписани су прошле недеље у књажевачком Дому културе.

Општина Књажевац наставља политику подршке локалних пољо-

КЛАДОВО - У оквиру реализације програма Стручна пракса, који 
се из буџета општине Кладово финансира са два милиона динара локал-
на самоуправа потписала је Уговор са осам послодаваца код којих ће се 13 
младих Кладовљана стручно оспособљавати за самосталан рад у струци 
без заснивања радног односа. Реч је о програму који је усмерен на лица 
са евиденције Националне службе, која су без посла и без радног искуства 
у струци.

-Завршила са Педагошку академију у Врању у минулих шест месеци 
волонтирала сам у ОШ “Вук Караџић” и очекујем да ћу уз програм Стручна 
пракса лакше доћи до радног места у струци- сматра Исидора Мариновић, 
наставница разредне наставе из приградског насеља Костол.

Стручна пракса једна је од мера активне политике запошљавања са 
позитивим искуствима коју је препознала и локална самоуправа.

- То је програм који младим људима омогућава да надограде своје 
знање и стекну неопходна искуства у струци. Осим Стручне праксе из буџе-
та општине Кладово финансираће се и програм за запошљавања незапо-
слених лица из категорије теже запошљиви, старијих од 50 година којима 
је до одласка у пензију остало још три године - казао је Саша Николић, по-
моћник председника општине за локални-економски развој.

Програме у износу од четири милиона динара у целости финанси-
ра локална самоуправа уз техничку поршку Филијале Националне службе 
за запошљавање Бор. М.Р.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је у понедељак уприличено свечано 
потписивање уговора са представницима 20 удружења грађана о финан-
сирању годишњих програма рада и пројеката. Локална самоуправа је у те 
сврхе из буџета издвојила безмало четири милиона динара, од чега 2,1 за 
програме рада и скоро 1,7 милиона динара за пројекте.

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек је објаснио да је до из-
весног кашњења са потписивањем уговора дошло услед измењених пропи-
са који регулишу ту област и изразио наду да ће одобрена буџетска сред-
ства, иако невелика, представљати значајну подршку локалне самоуправе 
у реализацији планираних активности удружења и њихових пројеката, а на 
даље и представљати посебан подстицај грађанском активизму.

На јавни конкурс су се поред културно уметничких друштава, пензи-
онерских, ловачких и удружења бораца, односно, ветерана и других који 
су се и раније појављивали, пријавила и четири нова удружења којима су 
такође, одобрена буџетска средства за реализацију пројеката односно ак-
тивности. Председник општине, Дејан Вагнер је изразио наду да ће идуће 
године средства бити већа, а самим тим и подршка локалне самоуправе 
снажнија. И.Ћ.

привредних произвођача. По расписаним конкурсима у области воћарства 
и сточарства, потписани су уговори са 89 носилаца регистрованих пољо-
привредних газдинстава која ће подићи нове вишегодишње засаде воћа 
или обогатити свој сточни фонд новим грлима оваца или коза.

“Средства су одобрена за укупно 65 корисника у области воћарства 
који су добили субвенције за набвљени садни материјал. Као и до сада, одо-
бравали смо повраћај 80% уложених средстава, а укупан износ новца за ову 
меру подршке је 3,25 милиона динара. У области овчарства и козарства до-
дељена су средства у висини од  6,1 милион динара за укупно 24 газдин-
ства”, каже Марко Стојановић, помоћник председника општине Књажевац.

Задовољан сам бројем људи који су заинтересовани за бављење 
пољопривредом, али ме брину нестабилне откупне цене воћа, поручио 
је присутним пољопривредницима Милан Ђокић, председник општине 
Књажевац.

“Један од начина превазилажења тих проблема је отварање малих 
погона за прераду воћа. Општина је спремна да заинтересованима пружи 
сваку могућу помоћ – од писања бизнис плана, преко подршке у набавци 
неопходних прерадних машина, до наступа и промоције на сајмовима и 
сличним манифестацијама. Исто важи и за произвођаче млека и меса, који 
своје производе могу да прерађују у мини млекарама, сиранама или клани-
цама. И претходних година расписивали смо конкурсе на којима смо нуди-
ли средства за помоћ при формирању удружења у области пољопривреде, 
али одзив није био задовољавајући. Надам се да ће се то у наредном пери-
оду поправити”, истакао је Ђокић.

Представници локалне самоуправе за јесен најављују још један 
општински конкурс за набавку садног материјала за подизање вишего-
дишњих засада воћа.

 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.“
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зАЈЕЧАР ДОБИЈА СРЕДСТВА зА РЕАЛИзАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА ,,СУНЧАНА СТАзА”

Уз подршку Министарства омладине и спорта

ђОКИЋ: ИНДИВИДУАЛНИ 
СПОРТИСТИ зАСЛУЖУЈУ 

ВИшЕ ПАЖњЕ

Пријем за најбољег ММА борца Србије

У Министарству омладине и спорта у уторак је организовано 
свечано потписивање уговора са локалним самоуправама у оквиру 
Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спро-
вођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Град Зајечар је добио средства за реализацију пројекта ,,Сун-
чана стаза” који подразумева изградњу трим стазе на простору парк 
шуме Краљевица као и постављање 15 фитнес справа. 

Од 63 града у Србији колико је учествовало на конкурсу, 22 
града су добила средства. 

Уговор са Министарством омладине и спорта је у име града 
Зајечара потписала Марина Милић, заменица градоначелника, а по-

КњАЖЕВАЦ - Председник Општине Милан Ђокић угостио је крајем 
прошле недеље Мишу Ненковића, државног ММА првака, најбољег српског 
спортисту у мешовитим борилачким вештинама. Ђокић је нагласио да ће 
локална самоуправа убудуће, већу пажњу посветити индивудуалним спор-
тистима, који у Књажевац доносе бројна признања. 

Много је колективних спортова за које из буџета издвајамо велика 
средства, али који немају резултата. С друге стране, имамо индивудулане 
спортове, у којима млади људи постижу значајне резултате. Због тога ћемо 
променити филозофију финансирања спорта, казао је на пријему, органи-
зованом у част ММА борца Мише Ненковића, председник Општине Милан 
Ђокић. Ненконовић је првак државе у овом савременом контактном бори-
лачком спорту, који у себи садржи све видове борења без оружја.

И Ненковић и његови клупски другови тренер Миљан Живковић и 
помоћник тренера Дејан Милутиновић, надају се, након разговора са пр-
вим човеком књажевачке општине, бољим данима за овај спорт у смислу 
стварања услова за тренирање и финанисрања припрема, које у овом слу-
чају подразумевају одлазак преко океана.

 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.“

тписивању уговора је присуствовао и Милан Станковић, помоћник 
градоначелника за омладину и спорт. 

Основни циљ пројекта ,,Сунчана стаза” је унапређење услова 
за развој здравих стилова живота у граду Зајечару.

Представницима гра-
дова и општина се обратио 
министар омладине и спор-
та Вања Удовичић који им је 
овом приликом честитао, и 
нагласио значај младих и ом-
ладине, додајући да ће ми-
нистарство увек пружити 
подршку локалним самоу-
правама како би своју среди-
ну учинили квалитетнијом за 
живот.

Министарство омлади-
не и спорта је по овом кон-
курсу доделило око 40 мили-
она динара, а поред Зајечара 
пројекти ће се спроводити у 
Краљеву, Чачаку, Лозници, Рековцу, Рачи, Дољевацу, Алексинацу, 
Новој Вароши, Крушевацу, Ужицу, Новом Саду, Сремској Митрови-
ца, Ивањици, Сомбору, Јагодини, Крагујевацу, као и у београдским 
општинама Земун, Обреновац, Чукарица, Врачар и Звездара.
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БОР ПОНОВО ГРАД

ПИТАњЕ АЕРОДРОМА 
И ДАЉЕ НЕРЕшЕНО

ДРУшТВО
Одржана седница Скупштине општине Бор и Свечана академија

Представници амбасаде Канаде посетили град Бор

БОР - Одборници Скупштине општине Бор усвојили су на прошло-
недељној седници предлог закључка о приступању промени као и пред-
лог о изменама Статута општине, и Бор је после 71 године званично поно-
во добио статус града.

- Од 1947 године када је Бору одузето право да буде град, поново се 
та историјска неправда исправила. Добијањем статуса града, Бор добија 
веће трансфере, могућност другачијег уређења, прилику да се реализују 
озбиљни инфраструктурни пројекти који су започети, шансу да у наредном 
периоду учествује и у великим државним пројектима, могућност да наши 
грађани имају право и на коришћење субвенција, државних помоћи и ре-
шавање великих проблема који су иза нас деценијама а чији је завршетак 
неопходан – казао је Александар Миликић, председник општине Бор који 
ће убудуће бити градоначелник.

На седници су усвојени и предлози одлука о утврђивању органа, као 
и о платама и другим примањима за изабрана и постављена лица у орга-
нима града Бора.

Након одржане седнице локалног парламента у Сали Музичке шко-
ле „Миодраг Васиљевић“ одржана је и Свечана академија.

-Сматрам да ово пуно значи како за сам Бор тако и за читав регион. 
Ово место је економски, образовни, културни и спортски центар овог реги-
она и уверен сам да ћемо и као држава и као Влада Србије након завршетка 
и коначног позитивног епилога са РТБ Бор и избором стратешког партнера 
имати и у овом формалном смилу одговор на све потребе које ће присту-
пити. Сигуран сам да ће Бор у будућем периоду индустријске и туристич-
ке потенцијале искористити на прави начлин - рекао је Бранко Ружић, ми-
нистар државне управе и локалне самоуправе. 

Александар Миликић, градоначелник Бора на свечаној академији 
је нагласио да је добијањем статуса града преузета и обавеза за наставак 

развоја овог места.
-Преузели смо и обавезу да подигнемо квалитет живота у граду . На 

овој територији живи 27 нација у слози јер су сви заједно имали један циљ 
а то је да боље живе. Добијање статуса града није само пука формалност 
већ и обавеза да и наша села буду боља места за живот, и да у сваком делу 
града мештани добију боље услове. На томе ћемо и радити у будућем пе-
риоду – казао је Миликић.

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ „Бор“ изразио је уве-
рење да предстоји „боље сутра“.

- Када је реч о стратешком партнеру да ли ће то бити Кинез,или влас-
ник из Турске, Канаде, Русије, најмање је важно јер је најбитиније да РТБ 
нема средства да инвестира у проширење рударства, као ни држава, што и 

није пракса да држава у свету инвестира у отварање рудника, већ се овако 
проналази стратешки партнер. Убеђен сам да ће нам сутра бити боље зато 
што ће бити отворено још толико рудника, још оволика производња за три 
године а дупла за шест. И учешће РТБ у БДП-у државе Србије ће бити два а 
онда и три односно четири пута већа – нагласио је Спасковски.

Бору је враћен статус града одлуком Народне скупштине Србије од 
20. јуна ове године након измена о територијалној организацији Републи-
ке Србије.

У оквиру уметничког дела програма гостима су се представили 
првак београдског Народног позоришта Лепомир Ивковић, Бојан Чукић, 
овдашњи џез пијаниста, Драгољуб Фируловић из Неготина и фрулаш Сте-
фан Радовановић. Д.К.

БОР - Пословање канадских компанија које изводе истражне ра-
дове у оквиру пројекта отварања новог рудника Чукару Пеки на терито-
рији Бора, као и изазови са којима се сусрећу у том процесу били су тема 
састанка представника амбасаде Канаде и борске локалне самоуправе који 
је ове недеље одржан у Граду Бору. Александар Миликић,градоначелник 
Бора, истакао је да је сарадња тог града са овим канадским компанијама 
добра, али да постоје и појединости које још увек нису решене као што су 
повећање цене за откуп земље, измештање борског аеродрома, уређење 
путева.

- Отворено смо разговарали о свему ономе што Невсун, односно 
Ракита мора да испуни како би радио и наставио са истражним радови-
ма на територији града Бора. Разговарали смо о могућности поновног по-
већања тржишне цене откупа земљишта на територији три месне заједнице 
где се изводе радови, као и о измештању аеродрома где смо мало „загла-
вили“, али битно је да постоји дијалог - каже Александар Миликић, градо-
начелник Бора.

Иначе представници канадске амбасаде прва су делегација која је у 
Бор дошла одкако му је враћен статус града.

-Прво би желео да честитам граду Бору на скорашњој одлуци да до-
бије статус града. Данас смо разговарали о свим предностима које ће свет-
ски познати пројекат Чукару Пеки донети свим заинтересованим странама, 
самој канадској компанији Невсун односно Ракити, локалној самоуправи 
и заједници. Свесни да постоје одређене препреке, али и бенефити за све 
заинтересоване учеснике на пројекту. Као представници амбасаде Канаде 

дошли смо јасно да кажемо да смо спремни да будемо посредници у кому-
никацији између свих партнера на пројекту - каже Филип Петровић,дирек-
тор одељења за економске послове амбасаде Канаде.

Како би грађани били о свему обавештини планира се да до краја го-
дине буде организован састанак на коме би представници Раките заједно 
са руководством града, житељима борских села појаснили план отварања 
рудника и све недоумице које имају.  М.М.
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за збирку поезије „Локалитет и свет шаркаменских рима“

ВЛАСТА МЛАДЕНОВИЋ 
ДОБИТНИК 

„ДРАИНЧЕВЕ НАГРАДЕ”

Мајданпечанин Александар Митровић међу учесницима 
изложбе у Музеју примењене уметности

Представљена прва књига шимона Тсуботе завршен фестивал културе младих Србије

УСПЕХ МЛАДОГ 
УМЕТНИКА

ПОСЛЕДњИ ТРАГ 
ХИПЕРБОРЕЈЕ

ђОРђЕ РАБРЕНОВИЋ 
НАЈБОЉИ ПЕСНИК 

57. фЕСТИВАЛА

КњАЖЕВАЦ - Други програм Радио Београда и Фестивал култу-
ре младих Србије објавили су, по традицији, песничку збирку прошлого-
дишњег добитника „Тимочке лире’’. Најуспешнији песник 56. Фестивала био 
је студент филозофије Шимон Тсубота. На крају овогодишњег фестивала, 
представљена је његова књига ‘’Последњи траг Хипербореје’’. 

Моја поезија настаје у трагању за вишом стварношћу, рекао је Шимон 
Тсубота протекле године, добијајући „Тимочку лиру’’, намењену најбољем 
песнику Фестивала културе младих Србије. То трагање за народом који је 
живео у срећи, поштењу, не знајући за ратове, Шимон је наставио уз под-
ршку Другог програма Радио Београда и Фестивала, који су објавили ње-
гову прву књигу ‘’Последњи траг Хипербореје’’.

„То схватам као неко интимно, сентиментално путовање, на које ћу 
се освртати као на нешто прво и чаробно’’, каже Шимон.

Двадесетогодишњи студент филозофије, Шимон Тсубота је са-
свим атипична личност, младић који не губи време на неважне ствари 
и има времена само за оно што је стварно важно, каже Радоман Кање-
вац, главни и одговорни уредник Другог програма Радио Београда.  
Признање ‘’Тимочка лира’’ додељује се већ четврт века, а објављивање пес-
ничке збирке лауреата Радио Београд и Фестивал сматрају лепом обаве-
зом, којом се доприноси промоцији трајних вредности. 

Шимонова књига, о којој су у Књажевцу много лепих речи изрекли 
и књижевници Братислав Милановић, Милош Петковић и Обрен Ристић, 
биће на јесен, уочи Сајма књига, представљена и у Удружењу књижевника 
Србије. 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 - Александар Митровић, мастер примењени уметник 
и члан Удружења „МајданАрт“ из Мајданпека један је од учесника, излага-
ча на изложби „Диплома 16/17“ у Музеју примењене уметности у Београ-
ду. Реч је о изложби радова студената мастер академских студија помену-
те генерације која ће бити отворена од 2.до 25.августа.

Млади мајданпечки уметник се може похвалити како учешћем на 
више међународних изложби, уметничких радионица, колонија, фестива-
ла, а излагао је и самостално. И.Ћ.

КњАЖЕВАЦ - Фестивал културе младих Србије, 57. по реду, завр-
шен је наступом најбољих младих песника Србије и уручењем ‘’Тимочке 
лире’’, признања које већ 25 година најбољем песнику додељујују Други 
програм Радио Београда и ФКМС. Ове године лауреат је Ђорђе Рабрено-
вић из Нове Вароши. 

Друга награда припала је Александру Станићу Шкодрићу из Ужица, 
а трећа Небојши Јанковићу из Новог Сада. Међу десеторо финалиста, чија 
се поезија издвојила зрелошћу израза, била је и Књажевчанка Жељка Алек-
сић. На овогодишњи фестивалски поетски конкурс јавило се 57 аутора, ка-
зао је члан жирија Братислав Милановић.

Од шездесетих година XX века, до данас, поезију ја на Фестивалу кул-
туре младих Србије говорило преко четири и по хиљаде песника. Реч је о 
једној од најстаријих фестивалских дисциплина, која је допринела дугого-
дишњој сарадњи Другог програма Радио Београда и Дома културе и због 
које су ове две институције, на крају 57. Фестивала, размениле признања.

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.“

НЕГОТИН - Неготински пес-
ник Власта Младеновић добитник је 
овогодишње “Драинчеве награде” 
за збирку поезије “Локалитет и свет 
шаркаменских рима“, коју је прошле 
године публиковао “Пресинг” из Мла-
деновца, одлуком чланова жирија, 
који је радио у саставу: др Горан Мак-
симовић, академик Милован Даној-
лић и Драган Барјактаревић. 

Како се наводи у образложењу 
ове одлуке Младеновићева поетика прожета је “изразитом побуном, иро-
нијом и самоиронијом, а исказана оргиналним песничким језиком”. Књига 
Власте Младеновића, истакао је др Горан Максимовић, представља “глас-
ни савремени израз Драинчеве поетике у српској поезији и подстиче нас 
на размишљања о смислу савременог певања и постојања”.

-Пријатно сам изненађен. Радујем се због Драинца, јер ми је најдра-
жи, а његова поетика најближа. Радује ме и што има поштеног жирија који 
је вероватно имао у виду моје сагласје са Драинцем, моју духовну корес-
поденцију са њим, па је то овде и имало смисла - каже Власта Младеновић.

Неготинском песнику ће награда бити уручена у Прокупљу на 49. 
Драинчевим сусретима, који ће у граду под Хисаром бити одржани од 28. 
до 30. августа. С.М.Ј

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-
жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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САЛМОНЕЛА КАО УзРОЧНИК ЦРЕВНИХ 
ОБОЉЕњА У ЛЕТњЕМ ПЕРИОДУ

за првих шест месеци повећан број туриста у општини Кладово

У ЈУНУ 10.000 НОЋЕњА

Салмонеле су бактерије, које по новој номенклатури припа-
дају породици Ентеробактералес.То су бактерије штапићастог об-
лика, нетипичног распореда на препарату, факултативно анаероб-
не, аспорогене, покретне, по Граму се боје негативно (црвено). 
Све салмонеле су патогене и све могу изазвати блажа 
или тежа клиничка стања. 

Инфекција салмонелама најчешће се јавља 
у летњем периоду услед конзумирања хране 
која је термички недовољно обрађена , која 
се не чува у адекватним условима и где су 
опште хигијенске мере неадекватне. Може 
се пренети и у контакту са оболелом осо-
бом уколико се не поштују хигијенске на-
вике (прање руку после неговања оболе-
ле особе или употребе тоалета).

Код људи се најчешће испољава као 
цревна инфекција, односно инфекција на 
нивоу гастроинтестиналног тракта. Праће-
на је појавом учесталих, водених, зелених, 
смрдљивих столица у великом броју у току 
дана. Може се јавити повишена температура, 
мучнина (наузеја), повраћање.

 Микробиолошка дијагноза се поставља на осно-
ву микроскопских, културелних, биохемијских особина и ан-
тигених особина.

 Узорци за микробиолошку анализу су: столица оболелих, по-

враћени садржај, испирак желуца, остаци хране .
 Завод за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару ради комплетну ми-

кробиолошку дијагностику на присуство салмонела.
Након потврде о присуству Салмонеле, терапијски 
третман је у консултацији са лекаром клиничарем. Из-

лучивање салмонела траје различито дуго, па не-
када примена антибиотске терапије продужа-

ва клицоноштво.
Неопходно је истаћи, да храна коју 

конзумирамо сваког дана буде термички и 
хигијенски добро обрађена. Свеже воће и 
поврће добро опрано водом. Mесо и хра-
на животињског порекла термички до-
бро обрађени и сервирани у посуђу и 
прибору које је третирано на правилан 
хигијенско – санитарни начин, тј. добро 

опрани водом и хемијским средствима за 
чишење посуђа и прибора (детерџенти).

У циљу превенције настајања ових 
инфекција у летњем периоду, обављају се 

редовни санитарни прегледи свих особа које 
учествују у припреми и дистрибуцији животних 

намирница два пута годишње.
завод за јавно здравље „Тимок“ зајечар 

Центар за микробиологију

КЛАДОВО - Број туриста који су 
у првих шест месеци ове године посе-
тили општину Кладово већи је за око 
осам одсто у односу на исти период 
2017. Само током јуна у хотелу Ђердап 
забележено је близу 10.000 ноћења. 
Доминирао је спортски туризам, а тај 
тренд наставља се и у седмом месецу 
години- казао је Ненад Гавриловић, ме-
наџер продаје у хотелском здању на ду-
навском кеју.

- Током јула овде је боравило 
више од 100 младих кошаркаша из Ру-
сије који су учествовали у раду кам-
па Саше Грујића, тренера који је члан 
стручног штаба руске кошеркашке ре-
презентације. Осим спортиста и овог 
лета стиже нам велики број гостију у 
оквиру програма “Лето на Ђедрапу”, ка-
пацитети су попуњени до касно у јесен 
- додао је Гавриловић.

Први прелиминарни резултати 
потврђују да тренд раста има и број го-
стију који одседају у хотелу “Аквастар”, 
захваљујући спортским, али и програму крстарење бродом Дунавом 
кроз историју, објашњава Милета Аџић, директор хотела “Аквастар”.

-Тај програм се у потпуности афирмисао, јер ће ове године у 
Кладово бродом стићи око 1800 гостију. Не смемо заборавити да је 
овај део Србије интересантан пробирљивој туристичкој клијентели 
и зато морамо уложити много напора да његове вредности прибли-
жимо туристима - сматра Аџић.

Уз богато археолошко-историјско наслеђе овде се посетиоци-
ма нуди обилазак наше највеће хидроцентрале и археолошког му-
зеја “Ђердапа”, али и панорамско разгледање Кладова и румунског 
града Турну Северина током пловидбе са палуба бродова Ђердап и 

Максим - Аквастар. Бела лађа петком плови на линији Београд-Те-
кија, одакле се до Кладова стиже аутобусом. У овој вароши гостима 
је на располагњу пешчана плажа дуга око 1500 метара на којој гуж-
ву праве, кладовљани и њихови гости, али и суседи из Румуније, који 
ће сада брже стизати на другу обалу Дунава након што је отворено 
путничко пристаниште - гранични прелаз “Кладово”. Стављањем у 
функцију пристаништа створени су услови за увођење бродског ли-
нијског саобраћаја са Румунијом, за ту намену купљен је луксузни 
брод капацитета 200 места. То представља додатну развојну шансу 
за ову подунавску општину, посебно ако се узме у обзир чињеница 
да је водни царински прелаз код Кладова био затворен готово три 
деценије. М.Р.
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ОДРЖАН ДРУГИ 
„СЕСАЛАЧКИ КОТЛИЋ”

ОБУЋА зА 
МАЛИшАНЕ

СРЦЕ зА 
ПРИЈАТЕЉЕ

ВЕСТИ

Донација Falc East

Одржан концерт групе “Роктори”

Манифестацију подржала општина Сокобања

СОКОБАњА - Друга по реду манифестација „Сесалачки кот-
лић” одржана је у суботу на излетишту код истоимене пећине у ор-

ганизацији УГ „Сесалачка пећина”. 
Ове године 33 екипе се надметало 
у две категорије, у припремању гу-
лаша од дивљачи и гулаша од меса 
домаћих животиња. Према одлуци 
стручног жирија, прво месту у ка-
тегорији припремања гулаша од 
меса домаћих животиња заузела 
је екипа ЕПС из Сокобање, друга је 
била екипа месне заједнице Мужи-
нац, на трећем месту нашла се еки-
па Веселе жене из Сокобање, а чет-
врта је била екипа месне заједнице 
Трубаревац. 

 - Нисмо очекивали победу, 
све екипе су биле одличне и жири 
није имао лак задатак. Наш циљ је 
био да се добро забавимо. Први 
пут учествујемо, организација је 

сјајна и сигурно ћемо доћи и наредне године - каже Горан Марко-
вић из екипе ЕПС. 

У категорији припремања меса од дивљачи прво место заузе-
ла је екипа месне заједнице Шарбановац, на другом месту нашла се 
екипа Gas oil из Милушинца , трећа је била екипа из Врмџе, а четвр-

КњАЖЕВАЦ - Представници компаније Falc East уручили су 
донацију Предшколској установи Бајка која садржи 75 пари дечје 
обуће коју ће добити малишани чији су родитељи корисници со-
цијалне помоћи.

 - Са компанијом Falc East имамо дугогодишњу успешну са-
радњу - каже Драган Ђорђевић, директор Предшколске установе 
Бајка. - Представници ове компаније представљају прави пример 
друштвено одговорних компанија, а њихове донације постале су 
пример културе давања. Верујем да ће се на њихов добар пример 
угледати и остале компаније и привредници у књажевачкој општини.

Приликом данашњег сусрета са директорима Falc East-а Сау-
ром Децијем и Стефаном Двојаковићем, директор Бајке предложио 
је проширење и унапређење сарадње. Најављена је могућност да 
крајем године, када у Falc East-у буде приређена традиционална све-
чаност за децу радника, пригодан програм изведу наши најмлађи су-
грађани, корисници књажевачких вртића.

 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.“

зАЈЕЧАР - На зајечарском Тргу ослобођења недавно је одр-
жан концерт групе Роктори, под називом ‘’Срце за пријатеље’’, по-
свећен Драгану Степановићу Степи.

Бројна публика коју су чинили љубитељи доброг звука свих 
узраста имала је прилике да ужива у одличној атмосфери и инспи-
ришућем репертоару овог зајечарског бенда, а као гости наступи-
ли су чланови групе Севдах метал бенд.

Организатори су Народно позориште Тимочке Крајине – Цен-
тар за културу ‘’Зоран Радмиловић’’, а покровитељ Град Зајечар.

 А.П.

то место такмичари из месне заједнице Врбовац. 
- Ми смо користили тајни рецепт и успели смо да победимо 

иако је конкуренција била веома јака - каже Иван Станојевић, члан 
екипе МЗ Шарбановац. У оквиру забавног дела програма наступи-
ли су сокобањски КУД-ови „Соко”, Младост”, „Слемен” и „Борац”, као и 
„Подгорац” из истоименог бољевачког села, затим плесни клуб „Бум 
018” из Ниша, певачка група „Српски божур” и трубачки оркестар из 
Књажевца.

Манифестацију је и ове године подржала општина Сокобања.
 - Драго ми је што је општина Сокобања препознала ову мени-

фестацију. И ако се одржава тек други пут већ је једно од најпосеће-
нијих дешавања у Сокобањи. Задовољан сам како су се организато-
ри потрудили да све буде у најбољем реду - каже Драгољуб Јевтић, 
председник Скупштине општине Сокобања.

М.Б.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Сокобања. Ставови из-

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


