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НЕМА САРАДЊЕ ОПОЗИЦИЈЕ 
И ВЛАДАЈУЋЕ ВЕЋИНЕ

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛА

Миодраг Стаменовић, одборник ДС у Скупштини града Зајечара за “Тимочке”

Одржана 83. седница Општинског већа у Књажевцу

Сарадња са одборницима владајуће већине је искључиво у контексту уљуд-
ног јављања једних другима. Праве сарадње нема и неће је бити. Далеко од тога да 
су седнице конструктивне, јер по мени конструктивност седница чини отворена 
дебата, сучељавање ставова одборника владајуће већине и опозиције, а све у инте-
ресу доношења  ваљаних одлука по грађане Зајечара чије интересе ми као одборници 
Скупштине града и треба да штитимо. Тога на жалост у нашој Скупштини нема, 
поручио је у интервјуу за недељник “Тимочке” Миодраг Стаменовић, одборник ДС у 
Скупштини града (СГ) Зајечара.

Испред које партије сте одборник и које Вам је мандат?
 - На последњим локалним изборима изабран сам на листи “Победа за наш 

град”-др. Ненад Ристовић као члан Демократске странке, чији сам члан 
од 2001. године. Ово ми је први  одборнички мандат по реду.

Како оцењујете рад Скупштине града Зајечара 
и да ли се може рећи да су седнице конструктивне?

- Рад Скупштине града Зајечара бих оценио непрелаз-
ном оценом. Донесено је пар одлука које су врло штетне не 
само по град Зајечар него и по његове грађане. Далеко је од 
тога да су седнице конструктивне, јер по мени конструктив-
ност седница чини отворена дебата, сучељавање ставова од-
борника владајуће већине и опозиције, а све у интересу до-
ношења  ваљаних одлука по грађане Зајечара чије интересе 
ми као одборници Скупштине града и треба да штитимо. Тога 
на жалост у нашој Скупштини нема.

На који начин комуницирате са грађанима-бира-
чима?

- Комуникација са бирачима, пријатељима, познаници-
ма, суграђанима, људима који живе како у самом граду тако и 
у селима око Зајечара је свакодневна, јер Зајечар није ме-
тропола већ мали град у коме се све и сви знају. Без-
број је проблема како у граду тако и у селима. 
Људи нам  сами прилазе и указују на неке 
ствари које би требало урадити да би 
се побољшао квалитет живота у гра-
ду и селима, ми то преносимо у виду 
одборничких питања, међутим на по-
стављена питања владајућа већина се 
није удостојила да одговори све до да-
нас.

Да ли сте члан неког радног 
тела у СГ Зајечара и да ли се уважа-
вају ставови тих радних тела?

- Поред одборничког мандата 
члан сам Одбора за приватно предузетништво који се до сада за ево већ две годи-
не рада састао само једанпут и то по теми да се градоначелнику дају овлашћења 
око продужења радног времена кафића и ноћних клубова у граду. То говори само 
са каквом озбиљношћу градска власт прилази горућој теми у граду, а то је незапо-
сленост.

Да ли сте у довољној мери упознати са својим надлежностима сходно 
Закону, Статуту и пословнику СГ Зајечара?

- Као озбиљни људи изабрани од стране грађана Зајечара који су нам дали 
поверење на изборима наравно да смо се на првим састанцима одборничке гру-
пе упознали  како са Пословником о раду Скупштине града, тако и Статутом града 
у чијим оквирима наша одборничка група и делује.

Да ли скупштински материјал добијате на време и да ли се 
припремате за седнице локалног парламента?

- Скупштински материјал нам се као одборницима доставља на време, у пар 
наврата је било доставе материјала и пре самог почетка седнице. Тога додуше више 

нема тако да сво време од добијања материјала до седнице Скупштине града кори-
стимо за припрему исте како би својом озбиљношћу оправдали поверење бирача.

Да ли се често јављате за реч и колико пута сте поднели неки аманд-
ман или предлог одлуке?

- Ретко излазим за говорницу Скупштине града. До сада сам образлагао одлу-
ку о помоћи приватним предузетницима у граду за куповину машина и опреме, а 
све у оквиру наше одборничке групе. Морам да напоменем да се тема којом се ја 
бавим у одборничкој групи а то је приватно предузетниство и развој микро и ма-
лих предузећа до сада није нашла на дневном реду скупштинског заседања јер ве-
роватно владајућа већина сматра да својим наметима које су повећали треба да 

угуши и ово мало приватника у граду, а њих је све мање  у свим областима.
Каква је ваша сарадња са председником Скупштине града Заје-

чара, његовим замеником, секретаром скупштине...?
- Сарадња како са председником Скупштине града Зајечара 

тако и са његовим помоћницима је искључиво у оквирима Послов-
ника о раду СГ Зајечара. 

Каква је по Вашем мишљењу сарадња између одборни-
ка позиције и опозиције?

- Сарадња са одборницима владајуће већине је искључи-
во у контексту уљудног јављања једних другима. Праве сарадње 
нема и неће је бити. Зид је постављен од стране њих. Све док не 

буду схватили зашто су ту, верујем да сарадње неће ни бити. Искре-
но бих волео да су неку од наших многобројних одлука изгласали, 
међутим грађани Зајечара све виде и знају тако да је  сваки комен-
тар о сарадњи сувишан.

Шта су приоритети у развоју града Зајечара?
- Главни приоритет у развоју града Зајечара је стварање кли-

ме и омогућавање отварања нових радних места. Ми не можемо 
и не треба да чекамо нечију руку спаса вец да сами у оквиру 

својих, законом прописаних могућности, створимо кли-
му за запошљавање радно способних грађана. 

Притом не мислим на запошљавање у јавним 
предузећима већ у приватним фирмама које 

постоје у граду. Наша градска власт није за-
казала ни један састанак са приватници-

ма да види како може да им се помогне 
да отворе још неко радно место. Није 

организован ни састанак са Привред-
ном комором, нема стратегије развоја 
града, не користи се близина две луке 
Прахова у Србији и Калафат у Бугар-
ској, нема контакта са средњим шко-

лама како би Зајечар имао школован кадар и за неког предстојећег страног инве-
ститора. Уместо слободних зона (бесцаринских) ми правимо неке индустријске зоне 
са жељом да привучемо стране инвеститоре. Важан је и развој туризма , близина 
Ромулијане која је под заштитом Унеска,  Рајачких ,Рогљевачких пимница, Лазарев 
кањон, Бање у близини Зајечара, изградња бициклистичких стаза, развој села и по-
моћ младима који желе да остану на селу, сређивање путне инфраструктуре, раз-
ни пројекти у оквиру града. На моју велику жалост а и на жалост грађана Зајечара 
то је само списак лепих жеља, јер је буџет  у толикој дубиози неодговорним пона-
шањем претходних и садашње власти да су потребне године да се нешто покрене 
са мртве тачке. За то време млади људи масовно одлазе из града тражећи срећу у 
некој од земаља Европске Уније, пристајући да раде за мизерне сатнице јер не могу 
да раде у граду у коме су рођени.

 М.М.
Пројекат  “Зајечар: Одборници имате реч” суфинансира Град Зајечар. “Ставови из-

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

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 83. седница Општинског већа на којој су раз-
матране 22 тачке дневног реда, међу којима и извештаји о раду и припремљености школа, те 
огласи за давање у закуп пољопривредног земљишта. 

Већници су дали сагласност Јавном комуналном предузећу ‘’Топлана’’ за учешће у 
програму ‘’Подстицање коришћења обновљивих извора енергије – развој тржишта биома-
се’’. Усвојени су извештаји о реализацији годишњих планова Музичке школе, основних школа 
‘’Младост’’ и ‘’Вук Караџић’’ и Техничке школе. Усвојена је одлука о расписивању огласа за да-
вање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Разматрани 
су захтеви месних заједница и појединачни захтеви грађана.  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.“



БРОЈ 314 3ДРУШТВО

Донација Rotary клуба борским основним школама

Донатор компанија Кнез петрол

РАЧУНАРИ НА ПОКЛОН

ДЕФИБРИЛАТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

ОГРАДЕ У ОБДАНИШТИМА 
ДО КРАЈА ГОДИНЕ

У Европском обданишту биће смештено око 250 детета

 КЊАЖЕВАЦ - Аутоматски дефибрилатор, апарат неопходан 
за спашавање живота код изненадног срчаног застоја, Здравственом 
центру у Књажевцу донирала је компанија Кнез петрол. 

Срђан Кнежевић, директор Компаније Кнез петрол уручио је 
Здравственом центру у Књажевцу аутоматски дефибрилатор.

- Нама, као малој установи, овакав апарат пуно значи, а зна-
чиће и нашим пацијентима, којима је потребна хитна медицинска 
помоћ. Велика захвалност господину Књежевићу и Кнез петролу на 
донацији, која ће нам, као малом здравственом центру пуно значити, 
пре свега нашим пацијентима, којима је неопходна хитна медицин-
ска помоћ. Волео бих да има више оваквих домаћих фирми друштве-
но одговорних и успешних- казао је том приликом Ракић, директор 
Здравственог центра.

Кнез Петрол ће и убудуће излазити у сусрет потребама грађа-
на Књажевца, наглашавају у овој компанији. 

- Кнез петрол ће наставити са друштвено одговорним акција-
ма, донирањем и помоћи грађанима колико год будемо могли изла-
зићемо у сусрет свакој новој акцији, јер смо, пре свега, пријатељи- 
истакао је Ратко Густоварац , директор малопродаје. 

Примопередаји је присуствовао и председник општине Ми-

БОР - Након сагледавања стања у коме се налази објекат „Му-
лен Руж“ који је однедавно прешао у власништво града Бора биће 
познато има ли могућности да се на том простору изгради Европско 
обданиште. 

- Овај вртић је предвиђен да се простире на око 3000 квадра-
та и са отварањем тог обданишта бисмо у потпуности елиминисали 
листу чекања за упис у вртиће. Радио би се по свим стандардима Ев-
ропске уније, а изградња се финансира делом из средстава Европске 
уније а делом из буџета Републике Србије – истиче Александар Ми-
ликић, градоначелник града Бора.

У Европском обданишту било би смештено око 250 малишана 
у 12 група. Вредност овог пројекта је око 2,5 милиона евра. Почетак 
изградње је у плану наредне године.

Први човек Бора је нагласио да сви градски вртићи до краја 
године добијају нове ограде.

-Опредељено је око пет милиона динара за постављање огра-
да. Међутим, са позиције ограде у буџету скинуто је 800 хиљада ди-
нара за ограду у Основној школи „Душан Радовић“ с обзиром да та 
школа већ има ограду. Испоставило се да је преостала сума за по-
стављање ограда у обдаништима недовољна за тај обим посла, па 
ћемо из буџетске резерве морати да додамо део пара како би са ра-
довима кренули што пре и до краја године поставили ограде у свим 
вртићима – додао је Миликић.

У току су и радови на уређењу обданишта у насељу Нови град-
ски центар где ће бити смештено око 120 детета.

 Д.К.
Пројекат „Све је стало само деца расту“ суфинансиран је средствима из буџета Гра-

да Бора. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства“.

БОР - Основне школе “Станоје Милјковић”, „Вук Караџић” и 
ШОСО “Видовдан” добиле су 20 рачунара које су им у сарадњи са 
Министарством просвете и локалном самоуправом донирали чла-
нови Rotary клубова из Бора и Берлина. Ова вредна донација део је 
пројекта “500 рачунара за 50 школа у 25 градова” у Србији и Црној 
Гори. Сличне акције спроводе се још у 30 градова и општина широм 
Србије, а тим поводом руководство града организовало је свечани 
пријем за госте у борској Градској управи .

-У циљу реализације пројекта који смо започели прошле годи-
не са Министарством просвете за набавку рачунара за ИТ кабине-
те, са пријатељима из земље и иностранства сакупљено је 153.000 
долара. Међутим, како је акција расла тако смо успели да повећамо 
број рачунара, тако да сада имамо преко сто школа које ће добити 
компјутере. Посебно нас радује што је велики број сеоских школа 
добио рачунаре јер већина њих до сада није имала никакву опре-
му - нагласио је Владимир Матић, гувернер Ротари Дистрикта 2483 
за Србију и Црну Гору.

Матовић је најавио да ће у наредних десетак дана и Машин-
ско-електротехничка школа у Бору добити три лаптоп рачунара, а 
очекује се да ће још нека од школа исте поклоне добити до краја го-
дине.

Бранко Перић, заменик градоначелника Бора, у знак захвал-
ности уручио је донаторима захвалнице и поклоне.

-Ово је веома значајно за наше школе и сви који буду заинте-
ресовани да донирају биће увек добродошли, а град и градска упра-
ва у Бору пружиће им потпуну подршку-рекао је Перић и додао да 
је посебно задовољство видети насмејану децу која су им приреди-
ла најсрдачнији дочек. М.М.

лан Ђокић.
-Исказујемо велику захвалност господину Кнежевићу и њего-

вој компанији, који су показали висок степен друштвене одговорно-
сти. Надамо се да овај апарат никада и никоме неће затребати, али 
он ће бити на располагању нашим интернистима и хитној служби – 
казао је Ђокић.

Изненадни срчани застој је узрок смрти број један у свету . 
Смрт, кажу лекари, наступа за неколико минута, уколико се нормал-
ни срчани ритам не обнови техником дефибрилације. 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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СВЕ ИЗГЛЕДНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПРОЈЕКТА „ХАЛОВО“

Потписан уговор о пружању консултантских услуга за јавно приватно партнерство

ЗАЈЕЧАР - Бошко Ничић, градоначелник града Зајечара и Марија 
Тасић, представник конзорцијума консултанстких фирми потписали су у 
уторак уговор о пружању консултантских услуга за јавно приватно пар-
тнерство у процесу одабира приватног партнера –оператера будућег ре-
гионалног центра за управљање отпадом.

- Дошли смо до уласка у завршну фазу пројекта регионалне депо-
није Халово. Десет година траје све оно што је требало да се обави како би 
се испоштовао закон, правилници и стандарди ЕУ и нашег законодавства. 
Обавештени смо да смо добили коначну сагласност Министарства за зашти-
ту животне средине што се тиче регионалног плана управљања отпадом. 
Трудићемо се да имамо добар избор партнера, да што мање тог комунал-
ног отпада остане у земљи и да буде што више прерађено а да грађане што 
мање кошта одлагање кроз цену смећа. Не сумњам да ће овај конзорцијум, 
који је до сада реализовао пројекте вредне преко 100 милиона евра кроз 
јавно приватно партнерство, у име свих седам општина и градова одради-
ти посао на прави начин и онда нам предстоји задња фаза а то је расписи-
вање тендера за јавно приватно партнерство. Организоваћемо и трибину 

на којој ће бити појашњене све предности и мане јавно приватног партнер-
ства – казао је Бошко Ничић, градоначелник Зајечара.

Владан Јеремић директор РАРИС-а нагласио је да је задатак кон-
султаната да припреме међународни тендер на коме ће се одабрати при-
ватни оператер који ће изградити и управљати регионалним центром за 
управљање комуналним отпадом за источну Србију у коме ће учествовати 
седам локалних самоуправа.

- Они треба да припреме пројекат и студију оправданости, да све 
те документе одобри и државна комисија за јавно приватно партнерство. 
Реч је о веома сложеном пројекту. Седам општина се сложило и догово-
рило око принципа како ће се ићи даље. Имамо и добар конзорцијум који 
ће нас пратити у наредних годину дана колико треба да траје тај поступак 
припреме документације и верификације од стране државе за добијање 
свих сагласности. У плану је осмог новембра да одржимо састанак коор-
динационог одбора где ће консултанти представити шта су њихови захте-
ви од документације и других инпута које треба да дају локалне самоупра-
ве. Припремили смо уговор који треба да потпишу општине и градови до 
закључивања тендера са оператером – казао је Јеремић.

Марија Тасић, представник конзорцијума консултанстких фирми на-
гласила је да конзорцијум чине искусни чланови који имају довољно реле-
ватног пословно - професионалног искуства у пројектима јавно приватног 
партнерства и у делу комуналних услуга.

- Са нама су и саветници за области за економска и финансијска пи-
тања тако да ћемо на овом пројекту објединити локално са међународним 
искуством. Наш задатак ће бити да сачинимо предлог пројекта на основу 
постојеће документације и осмислити и бизнис модел који ће обједини-
ти интересе локалних самоуправа, становништа и будућег партнера. Дру-
ги део се односи на то да када комисија за јавно приватно партнерство да 
позитивно мишљење на пројекат, да се припреми тендерска документа-
ција којом ће се позвати приватни партнер да учествује у јавној набавци 
кроз поступак који је прописан законом о јавним набавкама и да се одабе-
ре најбољи понуђач који ће пре тога испунити захтеве који ће се тражити 
– казала је Тасићева.  Д.К.
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ОТВАРАЊЕ НОВИХ ХОДНИКА 
У ЛАЗАРЕВОЈ ПЕЋИНИ

Спелеолози стигли до 14. 000 метара истражених канала

Истражено око километар и по пећинских канала

На Дунаву код Доњег Милановца

СПЕЛЕОЛОЗИ ПРВИ ПУТ 
У ПЕЋИНИ КОРЕНАТАЦ

УЛОВИО ШАРАНА 
ОД 15 КИЛОГРАМА

ДРУШТВО

БОР - У Лазаревој пећини, недалеко од Бора биће уређени нови ходници, 
који ће по завршетку свих радова бити отворени за посетиоце. По речима Алексан-
дра Миликића, градоначелника града Бора, из градског буџета одвојено је 1,5 ми-
лиона динара за пробијање тунела у Лазаревој пећини.

 - Реч је о веома сложеном и комплексном послу. Чекамо на сагласност За-
вода за заштиту споменика и ЈП “Србије шуме”. Предвиђено је према прелиминар-
ним проценама за уређење и осветљење нових ходника од пет до 10 милиона ди-
нара. Претходно треба да се ураде студије изводљивости и елаборати а онда и да се 

крене са физичким уређењем просторија 
и ходника у пећини – казао је Миликић.

Споменик природе „Лазарев 
кањон“ је под заштитом државе и пред-
ставља подручје националног значаја 
прве категорије.

- Треба напоменути да је Лазаре-
ва пећина једна од најдуже истражених 
пећина. Спелеолози су стигли до 14. 000 
метара истражених канала. Инвестиција 
у овакве подухвате као што је подизање 
туристичких капацитета и отварање сам 
пећине је нешто што захтева рад не само 
локалне самоуправе него и државе. Оче-
кује нас у наредном периоду састанак 
са представницима “Србија шуме” како 
бисмо дефинисали како ћемо у наредном 
периоду развијати овај, могу рећи, држав-

ни пројекат. Ту постоје и заштићене животињске врсте, треба урадити елаборат и 
видети колико ће бити доступно канала за уређивање, а да се притом не оштећује 

КЊАЖЕВАЦ - Чланови Спелеолошког удружења САИС из Књажевца истра-
живали су протеклог викенда пећину у клисури Коренатац, недалеко од Горње Ка-
менице и тако постали, бар према досадашњим сазнањима, први спелеолози који 
су завирили у тајне ове пећине, њене дворане и богати накит. 

Нема пуно оних који са сигурношћу могу рећи колико је тачно пећина у кња-
жевачком крају. Зна се да је мало њих истражено. Чланови Спелеолошког удружења 
САИС су пећину истраживали у друштву са спелеолозима Спелеолошког друштва 
‘’Двиг’’ из Владичиног Хана.

- О овој пећини до сада се није много тога знало. Резултат нашег истражи-
вања показује да ту има доста пећинских канала, дворана, раскошног пећинског 
накита. Ми смо истражили око километар и по пећинских канала, што ову пећину 
чини најдужом на Старој планини и у нашој општини. Она јесте активна речна пећи-
на. У једном делу се и захвата вода за водоснабдевање села, тако да је ‘’под кључем’’. 
Ми смо од месне канцеларије добили дозволу да обавимо истраживања, уз обаве-
зу да немамо физички контакт са том водом, тим водозахватом - каже Младен Ми-
лошевић, председник Спелеолошког друштва САИС. 

Спортско спелолошко удружење САИС основано је ове године, иако нефор-
мално функиционише већ деценију, окупљајући заљубљенике у тајне које крију 
јаме и пећине. 

У САИС-у кажу да пећине могу бити интересантне и са становишта туристич-
ке понуде књажевачког краја, јер посета некој од њих увек представља авантуру и 
пружа незаборавно искуство. 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 - Искусни рибо-
ловац Марко Миловановић (32) из 
Бора уловио је у једном дану два ша-
рана, тешких седам и 15 килограма на 
Дунаву код Доњег Милановца. Ово је 
иначе једна од највећих риба уловље-
них ове године у том месту.

 - Борба са шараном од 15 ки-
лограма је трајала око 20 минута. Као 
мамац сам користио кувани кукуруз. 
Струна је била дебљине 0,50 мм и све 
време сам водио рачуна да је не поки-
да. Прво сам око осам сати ујутру уло-
вио шарана тешког седам килограма 
а након сат времена упецао и шарана 
капиталца од 15 килограма – наглашава Миловановић.

Он истиче да му је ово до сада највећи улов.
- Пецам од своје седме године али овако велику рибу још нисам уловио, 

ово је прави трофеј. Нисам очекивао да ће наићи баш тог дана али кад се закачио 
био сам спреман. У тренутку када је почео да вуче, извлачио је дрил и до 30 мета-
ра. Док је вукао, савио је штап готово до воде. Био сам упоран и опрезан и успео да 
га савладам. Пред крај ми је помогао отац да га извучем на површину са мередо-
вом – додаје наш саговорник.

Марко је члан риболовачког Удружења „Поштар“ из Бора. Како каже пецање 
га опушта.

- Обожавам пецање. Сво своје слободно време проводим на реци јер ме то 
смирује и опушта. Волим да пецам шаране и смуђа. Теже је уловити шарана кога 
зову „дунавски лисац“. Може проћи и 1000 сати чекајући а да се не добије прилика 
да наиђе шаран и ухвати се на мамац – тврди Миловановић.  Д.К.

флора и фауна – додао је Миликић.
Лепота овог природног бисера се огледа у интересантним сталактитима и 

сталагмитима, пећинским стубовима, драперијама и калцитним кадицама разли-
читих облика и величина. 

У Лазаревој пећини се налази и једно од највећих станишта слепих мишева, 
где се од 27 регистрованих врста на Балкану, налази чак 24. 

На уласку у пећину налази се Улазна дворана. Туристи су одушевљени фон-
таном жеља, у којој се убацују новчићи, и по предању жеље бивају испуњене. 

У просторијама пећине смештен је и кречњачки блок – глава бизона , као и 
девојачка соба у којој су по предању мештани крили девојке од Турака. До ње води 
низ слапова који су обликовани као степенице. 

Према легенди, остаци војске после Косовског боја склонили су се у пећи-
ну бежећи од Турака а као доказ да су се на том месту хранили и боравили јесу ко-
сти домаћих животиња, којих и даље има по пећини.

Лазарева пећина се убраја у најбогатије и једно од најзначајнијих археолош-
ких налазишта, а према спеолошким истраживањима и најдужа је у Србији. 

Д.К.

ЛЕГЕНДЕ 
Легенда која се у Злоту прено-

си са колена на колено говори да 
је пећина добила назив по кнезу 
Лазару, када су се остаци војске 
после Косовског боја, склонили у 
пећину бежећи од Турака. По пре-
дању, друга верзија каже да је 
пећина добила име по хајдуку Ла-
зару, који је нападајући турске зу-
лумћаре стекао непојмљиво бо-
гатство које је сакрио у пећину, за 
које се верује да и данас , почива 
негде дубоко у њеној унутрашњо-
сти.
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Завршава сезона пристајања крузера у Доњем Милановцу

Још једна занимљива изложба

СЕЗОНА СА ОКО 150 ПРИСТАЈАЊА

„ДЕКУПАЖ НА МОЈ НАЧИН”

НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
ПАЉЕЊА СТРНИШТА

БУКТЕ ПОЖАРИ У КЉУЧУ
За само месец дана више од 60 пожара на отвореном У првој половини октобра регистровано 35 пољских пожара

ВЕСТИ

 НЕГОТИН - Свакодневни апели ватрогасаца становништву 
општине Неготин очигледно нису уродили плодом, јер се сваке го-
дине, уочи нове сетве, ради исто – уместо заоравања пољопривред-
ници најчешће прибегавају непопуларној мери – паљењу стрништа. 

Иако стручњаци упозоравају да то ни земљи не доноси ничег 
доброг, јер се паљењем стрништа у земљишту губи велика количина 
хумуса и азота, то се чини готово свакодневно, а само у последњих 
месец дана екипе Ватрогасно спасилачке јединице Неготин дејство-
вали су више од 60 пута гасећи пожаре на отвореном.

-Спаљивањем стрништа долази и до ремећења биолошке рав-
нотеже у самом земљишту јер се корисни микроорганизми који се 
налазе у земљишту на овај начин уништавају, уместо да се заору и 
тако оплемене земљиште хранљивим материјама за следећи усев– 
каже Владимир Станковић, саветодавац Пољопривредне саветодав-
не стручне службе Неготин за рурални развој.

Паљење стрништа кажњиво је и по закону, а за ово (не)дело 
предвиђене су новчане казне у од 10.000 до чак милион динара, а 
у случају настанка веће материјалне штете и казне затвора од шест 
месеци до три године.

-Уместо паљења стрништа пољопривредним произвођачима 
саветујемо љуштење, односно угарење ораница, што подразумева 
плићу обраду земљишта, како би се створио плитки растресити слој 
на површини, што доводи до бољег примања и чувања влаге. Затим 
следи заоравање жетвених остатака, уништавање пониклих коро-
ва, ометање пораста вишегодишњих корова, провоцирање семе-
на коровских и гајених биљака које се потом уништавају основном 
обрадом. Дубина љуштења зависи од типа земљишта, климатских 
и временских прилика, влажности земљишта и количине жетвених 
остатака. У зависности од наведених чинилаца, дубина љуштења је 
од 10 до 15 сантиметара – истиче Станковић и подсећа да паљењем 
стрништа може доћи до појаве пожара великих размера који могу 
изазвати немерљиве последице по људе и материјална добра.

С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК - У Градској галерији мајданпечког Центра за кул-
туру у уторак је отворена још једна занимљива изложба. Својим радо-
вима за поставку „Декупаж на мој начин“ представила се мајданпеч-
ка уметница Мунира Бајрић нудећи љубитељима уметности своја 
виђења обрађена у све популарнијој техници. 

Мунира се својим радовима и раније публици представљала 
на бројним манифестацијама и изложбама, а ова је продајног карак-
тера и биће отворена до 2. новембра.  И.Ћ.

КЛАДОВО - У првој половини октобра на више локација у 
Кључкој низији на површинама већим од 2500 хектара било је 35 
пољских пожара, у просеку више од два дневно, јер се неконтроли-
сано пале остаци биљака после жетве сунцокрета и бербе кукуру-
за. То значи да апели пољопривредних стручњака и ватрогасаца да 
се не пале остаци уљарица и житарица ни ове године нису смањи-
ли број пожара на њивама у кладовском крају. 

За Кључке ратаре у овом тренутку у највећем фокусу су при-
према земљишта за сетву пшенице, али како кажу тај посао касни 
због сушног периода, тешко је заоравање њива па се стрњика ма-
совно пали и то су најчешћи узроци неконтролисаних пожара. 

Осим што је Законом забрањено, паљење на ораницама не 
одобравају ни агрономи, јер се уништавају хранљиве материје и ми-
кроорганизми у земљишту. После пет дана уз ангажовање четири 
цистерне и пет камиона запослени у ЈП “Комуналац” уз подршку Ва-
трогасно спасилачке јединице, возила хидроелектране “Ђердап1”, 
“Ђердап-услуге”, и Јавног предузећа “Јединство” локализовали су и 
ставили су под контролу велики пожар на градској депонији која је 
лоцирана поред државног пута ИБ реда Кладово-Неготин, тако да је 
густ дим успоравао саобраћај. Колико је ситуација била сложена по-
тврђују подаци да је уз ангажовање људи и механизације потроше-
но око 100 кубика воде и насуто више од 300 кубика влажног шљун-
ка и песка. М.Р.

МАЈДАНПЕК - Крајем овог месеца завршава сезона при-
стајања туристичких бродова у Доњи Милановац, као логичан на-
ставак још 2006. године започетог посла на довођењу туриста тим 
путем. Према евиденцији Туристичког инфо центра у овој ђердапској 
вароши, од почетка сезоне у априлу, до краја септембра пристала су 
132 крузера, а заправо, брод хотела са 18.787 путника и 5.572 члана 
посаде. Пристајања је било и током овог месеца, па ће овогодишњи 
број присталих бродова нарасти на око 150. Тачан број се још увек 
не може прецизирати, будући да је током октобра било ненајавље-
них долазака, али и отказивања, а све због тога што је низак водостај 
Дунава “прекројио” планове туристичких оператера.

Туристи који у Доњи Милановац стижу са Дунава не про-
пуштају прилику да након посете продајног простора са производи-
ма домаће радиности, односно, малих типских сувенирница које су 
лоциране уз само пристаниште, обиђу цркву Светог Николе у овом 
граду, али и упознају бар део Националног парка Ђердап и Музеј на 
Лепенском виру. Ове године је уведена и могућност да се након тога 
посети и Голубачка тврђава, па на тамошњем или доњомилановач-
ком пристаништу, у зависности од тога из ког се правца стигло, по-
ново уђе у брод и настави крстарење Дунавом.  И.Ћ.
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Одржан први песнички маратон

Хуманиста из Француске дружио се са Кладовљанима

УЧЕСТВОВАЛО 30 ПЕСНИКА

„СВИ МОЈИ ПУТЕВИ ВОДЕ КА СРБИЈИ”

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
У ДОМУ КУЛТУРЕ

Обележен век ослобођења Неготина у Првом светском рату

КЛАДОВО - Спонтаним аплаузом завршена је књижевна три-
бина на којој је у галеријском простору градског Дома културе Кла-
довљанима говорио Арно Гујон, хуманиста оснивач и директор 
француске Невладине организације “Солидарност за Косово”. Ис-
крени, вишеминутни аплауз на отвореној сцени је најмање чиме су 
Кладовљани могли да награде хуманог човека.

Он је представио своје треће, допуњено издање аутобиогра-

НЕГОТИН - Након литургије у храму Свете Тројице, обележа-
вање века ослобођења Неготина у Првом светском рату почело је 
парастосом пострадалима, који је служио Епископ тимочки Илари-
он, уз саслужење свештеника архијерејског намесништва неготин-
ског и свештеника Војске Србије.

На Споменик ослободиоцима у ратовима од 1912. до 1918. вен-
це су положили представници општине Неготин, Министарства од-
бране Републике Србије и установа културе.

Овај значајни датум, 21. октобар обележен је и изложбом “Сто-
годишњица ослобођења Неготина у Великом рату”, коју су припре-
мили Музеј Крајине, Историјски архив Неготина и СУБНОР. 

-Ми са оваквим обележавањима, са оваквим активностима 
подстичемо младу генерацију и генерације које тек треба да дођу 
да памте оно што су њихови преци чинили да би они живели у слобо-
ди. Ко не памти прошлост, неће имати ни будућност-каже Драгољуб 
Филиповић, председник општинске организације СУБНОР Неготин.

У Дому културе приређена је и свечана академија, на којој су 
се присутнима обратили председник општине Неготин Владимир 
Величковић и директор Историјског архива Неготина Ненад Воји-
новић, који су подсетили да је у Првом светском рату Србија изгу-
била једну трећину свог становништва, а Неготин 3.695 Крајинаца, 
86 официра, 151 подофицира и 3.458 војника.

-Ако је историја учитељица живота морамо извући поуке из 
вишевековног страдања нашег народа. Морамо бити мудри и побе-
де низати на другачијем терену. Вођени чашћу и храброшћу наших 
предака које су саставни део нашег бића, у 21. веку, окренути будућ-
ности не смемо дозволити да будемо обесхрабрени јер то није у на-
шем генетском коду. Уздигнуте главе наставићемо да нижемо побе-
де достојанствено као земља паметних људи, врхунских спортиста, 
спремна за договор и нова постигнућа- рекао је Владимир Величко-
вић, председник општине Неготин.

Свечану академију поводом стогодишњице ослобођења Не-
готина у Првом светском рату пригодним програмом увеличали су 
и ученици Неготинске гимназије и Уметничке школе “Стеван Мо-
крањац”. С.М.Ј.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови из-
ражени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-
лио средства.”

СОКОБАЊА- Поводом стогодишњице ослобођења Сокобање 
у Првом светском рату и годину дана од оснивања УК „Стојан Жива-
диновић“ одржан је песнички маратон. Учешће је узело око 30 пес-
ника и пријатеља клуба са територије целе Србије. Маратон је одр-
жан у великој сали Скупштине општине. Како сазнајемо од члана УО 
удружења Хранимира Милојковића, присутни су били песници из 
Вршца, Београда,Пожаревца, Пирота, Велике Плане, Баточине, Ћу-
прије, Ниша а посебан гост био је песник из Ирака Сабах Ал Зубеиди. 
По одлуци стручног жирија кога су чинили Бора Благојевић, песник 
из Ћуприје, Сабах Ал Зубеиди, песник из Ирака и Хранимир Милојко-
вић књижевник из Сокобање, песма „На рубу ноћи“ Драгане Госте из 
Велике Плане освојила је прво место, друго место припало је Мари-
ни Милосављевић из Ниша са песмом „Девичанска душа а треће ме-
сто заузела је Миљана Петојевић из Вршца са песмом „Марија Гав-
риловска“. Према одлуци жирија публике прво место поделили су 
Сашка Станисављевић из Сокобање са песмом „Прва љубав“ и Бобан 
Пауновић из Пожаревца са песмом под називом „Песмица“, друго ме-
сто заузела је песма „Прича оног који умире“ Еве Ранчић из Пирота а 
трећепласирана песма је „Берба“ Љубише Вељковића из Сокобање.

 УК „Стојан Живадиновић“ је основано 18.октобра 2017.годи-
не и тренутно броји 16 чланова. За ових годину дана постојања чла-
нови удружења су освојили бројне награде и диломе.  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.“

фије “Сви моји путеви воде ка Србији”.
- Да сви моји путеви воде у Србију, схватио сам након првих до-

лазака на Косово и Метохију када ме је народ који тамо живи доче-
као топло и срдачно, као што брат дочекује брата, рођак рођака, када 
сам почео да учим српски језик и ушао дубоко у културу народа и 
његов смисао за хумор. Србија је у мојој породици била тема година-
ма, неговали смо српско-француско пријатељство. Помажемо јер же-
лелимо мој брат и ја да претворимо оно што осећамо према Србији 
у конкретна дела. Ко би рекао да ћу једног дана ја који сам рођен у 
Француској без стварних и реалних веза са Србијом, Косовом и Ме-
тохијом говорити о свом четрнаестогодишњем хуманитарном анга-
жману за Србе на Косову и то још на српском језику- казао је Гујон.

Француз са српским пасошем већ 14 година помаже Србима 
на Косову и Метохији и за то време прикупио је и поделио хумани-
тарну помоћ вредну милионе евра, али од 10. септембра не може у 
Јужну Српску покрајину пошто му је Косовска полиција забранила 
улазак јер како су навели, он је на списку оних који немају дозволу 
за посету Косову.

- Они кажу да ми је забрањен улазак на Косово и Метохију зато 
што имам забрану. Такво објашњење без ваљаних доказа је парадокс 
који цивилизовани свет у 21. веку не познаје. Без обзира на све на-
стављам борбу да се тај проблем реши јер је моја животна орјента-
ција да помажем Србима који тешко живе у енклавама на Косову и 
Метохији-нагласио је Гујон који са супругом и двоје деце од пре пет 
година живи у Београду.

Арно Гујон је преко свог удружења до сада послао помоћ у 
вредности од пет и по милиона евра, од чега три и по милиона кон-
војима и два милиона директних улагања. Сва средства, како нагла-
шава, потичу од приватних донација. Дружење са хуманим човеком 
Кладовљанима је омогућио Центар за културу у оквиру обележа-
вања 145 година од отварања прве читаонице у том граду. М.Р.
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НАЈЧЕШЋИ ПРОУЗРОКОВАЧ ИНФЕКЦИЈА 
МОКРАЋНИХ ПУТЕВА - ЕSceRIchIa colI

ПОСАО ЗА ЛЕКАРЕ И 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА 
ПЕНЗИОНЕРА

Манифестација одржана у Дому културе

Локална самоуправа помаже рад Дома здравља

Бактерија (Escherichia coli) Ешерихија коли припада породици Eн-
теробактералес, односно бактеријама које насељавају дигестивни тракт 
здравих људи, али у одређеним ситуацијама када дође до пада одбрамбе-
них снага организма, смањене отпорности, може бити проузроковач број-
них обољења.

Најчешћа инфекција коју изазива, је инфекција мокраћних путева - 
циститис. Симптоми ове инфекције су бол у пределу бешике, бол и печење 
приликом мокрења, учестало мокрење и неретко присуство крви у урину. 
Мокраћа је замућена, непријатног мириса. Микробиолошком дијагности-
ком одређује се број бактерија у 1мл урина: ако је број бактерија већи од 
100 000 ради се о сигурној инфекцији, од 10 000 - 100 000 вероватна , а ако 

БОР - Из градског буџета издвојено је 13 милиона динара за упошља-
вање четири доктора и осам медицинских сестара у борском Дому здравља 
са циљем побољшања рада ове медицинске установе.

- Ове године смо обезбедили средства за упошљавање четири лека-
ра у служби Хитне помоћи и осам медицинских средстава како би омогући-
ли несметан рад амбуланти по селима. У предлогу буџета за наредну годину, 
предвидели смо упошљавање још два доктора и исто толико медицинских 
сестара, тако да ће укупно радити шест лекара и 10 сестара, на период од 
по годину дана – казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Он је нагласио да је циљ побољшање рада свих служби у Дому 
здравља.

-Желимо да смањимо ред по чекаоницама и као град учествујемо у 
раду ове здравствене установе. За рад лекара и сестара ове године је из-
двојено из буџета 13 милиона а за 2019. годину је у плану 20 милиона ди-
нара. Обавеза менаџмента је да се смањи гужву испред чекаоница и да се 
уради реорганизација када су у питању прегледи – додао је Миликић. 

Директорица Дома здравља Весна Радосављевић нагласила је да 
недостаје четири лекара за рад у Служби збрињавања одраслог станов-
ништва.

 - Што се тиче Хитне медицинске помоћи проблем нам је једна мо-
билна екипа и у сагласности смо са Министарством здравља, одређено је 
да на овај број становника једна екипа буде реализована. Радимо на томе 
да због овдашњег али и отварања још једног новог рудника добијемо још 
једну екипу и чекамо на сагласност Министарства. Недостаје нам за сада 
још четири лекара за рад у Служби збрињавања одраслог становништва. 
Што се тиче Хитне службе, са једном екипом смо збринути али уколико до-
бијемо сагласност за још један мобилни тим Службе Хитне медицинске по-
моћи, онда ће нам требати још два доктора – казала је Радосављевићева.

 Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Књажевац је био домаћин 19. Смотре културно – умет-
ничког стваралаштва пензионера Зајечарског и Борског округа. Удружење 
пензионера Књажевца угостило је близу 400 својих колега и колегиница, 
који су се у великој дворани Дома културе представили у различитим умет-
ничким дисциплинама. 

Почело је весело још у рано преподне, дефилеом улицама града, 
када су Књажевчани имали прилику да поздраве учеснике ове манифеста-
ције. Програм је почео у Дому културе речима добродошлице Радојице Ву-
чића, заменика председника општине. 

- Време које одвајамо једном годишње за сусрет са пријатељима из 
Тимочке крајине за нас је непроцењиво - истиче Стаљинка Беба Милић, 
председница Секције жена, која је трајни траг о активностима најстаријих 
Књажевчана оставила објављивањем монографије ‘’У косама иње’’.

Пуна три часа на великој сцени Дома културе смењивали су се пева-
чи, фолклорни ансамбли, рецитатори, хорови из општина и градова Заје-
чарског и Борског округа.  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.“

је испод 10 000 нема значаја , ради се о контаминацији, односно лоше при-
премљеном узорку, али и о могућем паду бактерија након терапије. Јако је 
важно да се припреме три јутарња урина у три дана да бисмо пратили број 
присутних бактерија. Сам број нема значаја уколико не постоји корелација 
са клиничком сликом, односно симптомима, тегобама. Код беба или мале 
деце која још увек не могу да контролишу мокрење, узорке припремају ро-
дитељи који оперу дете топлом водом и сапуном, упију вишак течности па-
пирним убрусом и након тога залепе стерилне кесице, које при првом мо-
крењу скидају и доносе у микробиолошку лабораторију.

Ова врста инфекције, обично има добру прогнозу уколико се на вре-
ме крене са лечењем. 

Поред тога, Ешерихија коли може бити узрок разних других обољења, 
нпр, путничке дијареје, инфекције слепог црева, инфекције жучне кесе до 
јако озбиљних стања као што је менингитис новорођенчади, сепса. У тим си-
туацијама бактерију можемо наћи и у разним другим материјалима као што 
је крв, садржај рана или мождано спинална течност. Ова врста обољења 
има знатно тежу прогнозу.

За све остале манифестације инфекција изазваних овим бактеријама, 
неопходно је консултовати свог изабраног лекара који ће одлучити који су 
то узорци који треба да се испитају и како да се припреме.

Како је ова бактерија редовни становник и животиња, она преко из-
мета доспева у спољашну средину и може контаминирати тло, подземне 
воде па је неопходан надзор над објектима за водоснабдевање и живот-
ним намирницама. 

У микробиолошкој лабораторији Завода за јавно здравље „Тимок“ 
Зајечар могу се урадити испитивања свих врста узорака на присуство ове 
бактерије, било да се ради о хуманим (људским) узорцима или води, намир-
ници, предметима за општу употребу. 

ЗЈЗ „Тимок” Зајечар
Центар за микробиологију


