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Одржана 15. седница Скупштине општине Неготин
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ДЕПОНИЈА

Нова седница Општинског већа

Град Бор добија 200 хиљада евра бесповратних средстава

НЕГОТИН - Миодраг Станојевић, професор хемије у пензији и Љутица Јова-
новић, дипломирани економиста, нови су чланови Општинског већа, задужени за 
ресоре образовања, односно економије. Њих двојица су, тајним гласањем, добили 
34, односно 35 гласова, а именовани су, након што су на прошлим седницама остав-
ке дали претходни већници, Далибор Ранђеловић, због одласка на место вршио-
ца дужности директора ЈКП „Бадњево“ и Слободан Динуловић, из личних разлога.

Одборници владајуће коалиција, странака окупљених око напредњака и со-
цијалиста, већином гласова усвојили су извештаје о раду и финансијском пословању 
за прошлу годину које су у кратким цртама образложили директори Туристичке ор-
ганизације, Музеја Крајине, Историјског архива, Дома културе „Стеван Мокрањац“, 
Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Центра за социјални рад Неготин, Душан 
Петровић, Ивица Трајковић, Ненад Војиновић, Јованка Стефановић Станојевић, Ми-
лорад Грбовић и Дане Суруџић.

Већином гласова усвојене су и одлуке о прибављању непокретности у јавну 
својину општине Неготин непосредном погодбом разменом у КО Неготин, о при-
бављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општи-
не Неготин и стварима у општинској својини, као и прибављању и уступању иско-
ришћавања стварних службености. 

-Усвојена је и одлука о доношењу Програма коришћења буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Неготин за 2019. годину, који је утврђен на суму 
од 41,8 милиона динара, а усвојена је и одлука о доношењу промена Плана гене-
ралне регулације за насеље Прахово. Та одлука је донета на захтев “Еликсир Прахо-
во” и инвеститора, предузетника Слободана Јеремића, који има намеру да подигне 
силосе на територији Катастарске општине Прахово- рекао је по завршетку седни-
це новинарима, мр Милан Уруковић, председник СО Неготин.

Због измена Закона о превозу путника у друмског саобраћају, усаглашено 
је неколико одлука везаних за такси превоз, од програма организовања такси пре-
воза за период 2019-2024, изгледа и издавања такси дозвола, издавања кровне оз-
наке, до цена услуга у такси тарифама и броја такси возила, који је за територију 
општине Неготин, утврђен на 80.

Усвојене су и измене и допуне Правилника о накнадама за рад комисија за 

МАЈДАНПЕК- У сусрет за јуче заказаном заседању општинског парламен-
та у Мајданпеку, чланови Општинског већа састали су се прошлог четвртка и поред 
осталог, дали “зелено светло” Одлуци о одобравању буџетских средстава за финан-
сирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења који су од јавног ин-
тереса за општину, према којој је за финансирање 37 захтева издвојено око осам ми-
лиона динара, од чега 6,1 милиона динара за програме, а 1,85 милиона за пројекте.

Уз низ других одлука, поред осталог дата је сагласност на измене Програма 
пословања ЈКП “Доњи Милановац” а због уређења простора око пристаништа који 
припада лучкој капетанији, те Измене и допуне Програма рада ЈП за грађевинско 
земљиште и путеве Мајданпек, а због решавања проблема паса луталица у граду и 
набавке комбиноване машине.

Везано за решавање све већег проблема са псима луталицама, чуло се да 
се нова локација за прихватилиште сагледава на подручју Равне реке којеи је обе-
збеђено свом неопходном инфраструктуром, али и довољно удаљено од првих 
кућа, што није био случај са претходно предложеном локацијом на Великим лива-
дама.  И.Ћ.

БОР - У оквиру реализације међуграничног пројекта биће набављена вози-
ла за уклањање дивљих депонија за град Бор.

-То је међугранични ИПА пројекат који радимо са Бугарима. Преговарали 
смо о буџету и о активностима и реализација овог пројекта трајаће ове и наред-
не године. Циљ је набавка возила за уклањање дивљих депонија и уклањање де-
понија. Очекујемо да ћемо у наредних месец дана и званично потписати уговор са 
нашим партнерима из Бугарске. Вредност целокупног пројекта је око 400 000 евра, 
од чега је за град Бор 200 хиљада евра –казао је Миликић. 

Он је нагласио да је град аплицирао са пројектима и код ресорних мини-
старстава у области популационе политике, као и око уређења, сређивања и завр-
шетка одмаралишта Савача код Бора. Д.К.

спровођење комасације у селима Рајац, Смедовац, Речка и Чубра. Тако ће председ-
ницима и заменицима ових комисија припасти накнада за рад у висини од 375 ди-
нара по сату, а највише 3.000 динара дневно, члановима комисије –представницима 
учесника комасације 125 динара по сату, а највише 1.000 дневно, а осталим члано-
вима комисија, поткомисија и других тела 250 динара по сату, а највише 2.000 ди-
нара дневно.

Усвојене су и нове цене услуга паркинг сервиса које се суштински мењају у 
делу који се односи на сезонску продају лубеница и продају купуса. Повлашћена 
паркинг карта за сезонску продају ових производа утврђена је на 12.600 динара, у 
периоду од 1. јуна до 15. септембра, колико износи и најнижа почетна цена за ли-
цитацију тезге на Зеленој пијаци. Повлашћена паркинг карта за продају лубеница 
и купуса уведена је да ови продавци не би били у повлашћенијем положају у одно-
су на закупце тезги на Зеленој пијаци.

 С.М.Ј.
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Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације
ДРУШТВО

ГРАДОНАчЕЛНИК БОРА ОБИШАО 
РАДОВЕ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

За уређење улица из градског буџета 
издвојено 200 милиона динара

Радови на путу Зајечар-Неготин крећу од септембра

БОР - Градски штаб за ванредне ситуације у Бору на седници 
одржаној у уторак разматрао је оперативни план и спровођење 
мера за заштиту од пожара на отвореном. 

- Због великог броја пожара на отвореном простору у 
претходном периоду Окружни штаб је добио задатак од Републичког 
штаба и донет је оперативни план на нивоу Борског управног округа 
и препоруке су прослеђене свим градским и општинским штабовима 
за ванредне ситуације са циљем да и они донесу своје оперативне 
планове. Неопходно је да добијемо информације која је процедура 
стављања у пасиван статус земљишта на коме дође до пожара јер 
у том случају починиоци губе две године право на субвенције. 
Утврђено је да пожари углавном настају на пољопривредним 
земљиштима – рекао је Миодраг Марковић, начелник Одељења за 
ванредне ситуације.

Градоначелник града Бора Александар Миликић апеловао је 
на грађане да не пале ватру на отвореном простору.

- На тај начин могу направити огромну штету и себи и другима 
што се показало у претходне две гоидне колико је штете било на 
територији града Бора услед пожара на отвореном. десило се у 
претходних месец дана да су нека лица и страдала палећи ватру 
на отвореном. Морамо активно да се укључимо у решавање овог 
проблема – нагласио је Миликић.

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао је 
протеклог петка радове на асфалтирању улице на раскрсници у насељу 
Сунце према насељу Бор 2. Радови се изводе на деоници у дужини од два 
и по километра а извођач радова је фирма „Штрабаг“ из Зајечара.

- Кренули су велики радови на уређењу града Бора када је реч о ас-
фалтирању улица. Комплетан процес јавне набавке је завршен на почетку 
године и у наредна два до три месеца радићемо асфалтирање градских ули-
ца и сеоских путева . За тај посао је из буџета града одвојено 200 милиона 
динара. Ове године ће се завршити саобраћајнице које престављају друм-
ску жилу куцавицу града Бора, а то је улица „Девете бригаде“, Бор 2, као и 
улица „Др Миловановића“ што ће се спојити са улицом „3.октобар“ која је 
прошле године комплетно реконструисана-казао је Миликић.

Он је нагласио да ће се ове године посветити пажња и обнови дру-
гих мањих градских улица.

-Сређиваће се и сеоски путеви у сарадњи са Саветима сеоских мес-
них заједница. Примарно нам је ове године побољшање путне инфраструк-
туре на територији града а настављамо да радимо оно што смо и започе-
ли прошле године а односи се на уређење сеоских водовода. Приводи се 
крају израда пројекта за израду фабрике отпадних вода као и за пројекат 
реконструкције магистралног градског водовода - трећа зона. То су велики 
пројекти који ће се сигурно финансирати преко Канцеларије за јавна ула-
гања. По окончању свих радова, сигуран сам да ће наредне године Бор из-
гледати много лепше и уређеније-додао је Миликић.

 Д.К.

БОРСКИ ОКРУГ - Зоран Дробњак, директор ЈП “Путеви Србије” изја-
вио је да је при крају израда пројекта за реконструкцију магистралног пута 
Зајечар-Неготин и да ће радови почети у септембру.

- Бирамо извођача радова и очекујемо да у септембру кренемо са 
радовима. Реч је о 20,3 километра пута, а вредност посла је 520 милиона 
динара – казао је Дробњак.

Он је нагласио да ће у оквиру обнове пута Селиште -Бор у дужини од 
18 километра ове године бити урађена деоница од пет километра.

-Урађено је осам километра , остало је још 10 км. Ове године ура-
дићемо пет, а видећемо ако будемо имали финансијских средстава да ли 
ћемо моћи да урадимо свих 10 километра тог пута –истакао је Дробњак.

У оквиру реконструкције деонице Мајданпек – Кучево од преоста-
лих 21 км, ове године биће урађено 10 километра тог пута.

-Од априла крећу радови и сигурно ће бити урађено 10 км пута а 
ако будемо имали довољно новца и свих 21 км. Мост у Милутиновцу завр-
шићемо до јула, августа. Ради се рахабилитација пута, у питању је 23,2 ки-
лометра и то ће да крене до 15 априла да се ради. Пут Кладово-Милутино-
вац ћемо радити и ту се ради реконструкција у дужини од девет километра 
– казао је Дробњак. Д.К.

Он је додао да је од посебне важности утврђивање проходности 
свих противпожарних путева.

-Планом је предвиђено на који начин и под којим условима 
треба да се реагује на спровођењу тог програма, као и едукације и 
сузбијање шумских пожара. Закључено је да највећу одговорности 
носи човек, односно људски фактор, поготову сада у пролеће када 
креће припрема пољопривреног земљишта и када се пале остаци 
пољопривредних производа како би на лакши начин појединци 
обезбедили квалитетније услове за сетву за текућу годину. То је 
забрањено и кажњиво и град заједно са свим надлежним службама 
ће предузети све мере да се такво понашање најоштрије казни како 
би спречили настанак негативних последица–додао је Миликић.

Данијел Алексић, члан градског Већа истиче да је планом 
предвиђено низ активности који ће имати за циљ спречавање појаве 
пожара. Д.К.
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На конкурсу Министарства културе „Градови у фокусу 2019“ На конкурсу „Градови у фокусу“

СОКОБАЊА - На конкурсу Министарства културе „Градови у фоку-
су 2019“ највише средстава опредељено је за општину Сокобања. Пројекат 
„Културно срце Србије“ је препознат као приоритетан и као такав добио је 
17 милиона динара. Ове године је на конкурс било пријављено 58 проје-
ката од којих је 11 општина поделило 133 милиона динара. 

Поред Сокобање највише средстава добио је град Чачак којем је Ми-
нистарство културе доделило 16 милиона динара за пројекат „Чачак на сце-
ни“ а општина Свилајнац је за пројекат „СВИЛАрт“ добила 15 и по милиона 
динара. Средства су добиле и општине Јагодина, Бачки Петровац, Аранђе-
ловац, Деспотовац, Вршац, Дољевац, Лозница и Бољевац. У име представ-
ника свих овогодишњих градова и општина у фокусу, Министарству су на 
помоћи и подршци захвалили Исидор Крстић, председник општине Соко-
бања и Милун Тодоровић градоначелник Чачка. Поменута средства биће 
утрошена за реконструкцију мултифункционалног објекта биоскопа „Мо-
равица“.

Ове је четврти конкурс по реду а према највама министарства, на-
редни ће бити расписан у јануару месецу наредне године.  М.Б.

БОЉЕВАЦ - На конкурсу „Градови у фокусу“, који је расписало Министар-
ствво културе и информисања, општини Бољевац је за пројекат сКОЦкавање, до-
дељено осам милиона динара. Пројектом је предвиђено опремање сцене у Кул-
турно-образовном центру, како би се створили услови за реализацију савремених 
уметничких програма.

На овај начин ће бити заокружено уређење зграде установе културе, чија 
реконструкција је завршена прошле године захваљујући пројекту „Основа за бољу 
будућност младих“, који је општина Бољевац реализовала средствима Европске 
уније кроз програм прекограничне сарадње са Бугарском.

Ове године на конкурсу „Градови у фокусу“, Министарство културе и инфор-
мисања је доделило укупно 133 милиона динара за једанаест пројеката из исто то-
лико градова и општина.

 Извор: www.boljevac.org.rs
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ДОПРИНОС ЗИЂИНА И 
РАКИТЕ ОчУВАЊУ жИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У СЛАТИНИ

Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Вања 
Удовичић, министар омладине и спорта посетили Мајданпек

На иницијативу Савета месне заједнице Слатина, компанија 
Ракита,која послује у саставу кинеске рударске корпорације Зиђин, 
омогућила је комплетно уређење парка у центру тог села и садњу 
стабала у приобаљу Борске реке. 

Реч је о засаду прекостотину четинара и око 50 листопадног 
дрвећа и украсног шибља, а најзначајније је што ће у парку бити по-
стављен аутоматски подземни систем за наводњавање са тајмером, 
чиме се гарантује успешно заливање и одрживост зеленила.

Уређење парка део је вишегодишње еколошке акције коју ком-
панија Ракита реализује у Брестовцу, Слатини и Метовници, а која се 
односи на чишћење приобаља Брестовачке и Борске реке. 

С обзиром на то да је у Слатини чишћење приобаља Борске 
реке од чврстог отпада 2017. године дало резултате и да се повећа-
ла одговорност становништва да сами воде рачуна о својој околини, 
ове године је договорено уређење парка коју је финансирала ком-
панија Зиђин, а целокупна акција је реализована у сарадњи са Мес-
ном заједницом Слатина, локалном самоуправом, Удружењем грађа-
на „Village“, као и ЈКП „3. октобар“ Бор. 

Подршку за уређење парка дало је Одељење за планирање и 
развој Градске управе Бор, а главна надзорница зеленила при том 
одељењу Анита Ђорђевић, објаснила је да ће уз реку иза Дома кул-
туре у Слатини бити посађене липе како би се спречила ерозија тла, 
а у парку у центру села дрвореди нижег растиња: црвени глог, кугла-
сте каталпе и жалосни јасен, као и средње и ниско украсно растиње. 

Допринос оплемењивању простора парка дали су заменик ди-
ректора компаније Ракита Ган Јонганг (Gan Yonggang), и председник 
Савета Месне заједнице Слатина Дамјан Станојевић, који су зајед-
нички посадили биљке и симболично промовисали екологију и бу-
дућу сарадњу.

„У име компаније Зиђин желим да кажем да нам је веома дра-
го што имамо прилику да уредимо део јавне површине и парк у селу 
Слатина садњом дрвећа и украсног растиња, чиме ћемо улепшати 
село.То је јасан доказ да, поред рударства, пре свега настојимо да 
пружимо допринос побољшању животне средине овог краја. Висо-

ки еколошки стандарди, брига и одговорност према заштити жи-
вотне средине, примарне су дужности нашег посла. Глобални при-
ступ компаније Зиђин у рударској делатности оличен је у пароли 
“Узимамо од планина сребро и злато, али им враћамо зелено рухо”.
Став Зиђина према експлоатацији минералних ресурса подразуме-
ва да се развој увек мора ускладити са природом, упоредо са оства-
ривањем пријатељских односа са локалним становништвом, спре-
чавањем загађења водотокова и очувањем природног амбијента, а 
да се касније, наравно, кроз отварање рудника, обезбеди запошља-
вање, као и бенефити од пореза и прихода.

Овом приликом изражавамо искрену жељу да заједно са ло-
калним становништвом остваримо одржив развој уз очување при-
роде.Наша највећа нада је да ћемо доласком у Србију и Бор успети 
да остваримо добру и пријатељску сарадњу са мештанима. Уређење 
парка биће полазна тачка и мост поверења и сарадње локалног ста-
новништва и нас. На крају, можемо да обећамо да ћемо у будућно-
сти увек бринути о интересима локалне заједнице и пружати допри-
нос очувању животне средине“, рекао је Ган.

Председник Савета Месне заједнице Слатина Дамјан Станоје-
вић, подсетио је да су житељи и природа Слатине осетили велике 
негативне последице стогодишњег рударења, али и да се нада да са-
радња са компанијама Зиђин и Ракитапредставља нову еру за Сла-
тину у сваком смислу.

„Иницијатива мештана Слатине да добијемо лепо уређен парк 
у центру села одмах је наишла на позитивну реакцију Зиђина и Раки-
те. Осим што ће центар села сада бити оплемењен дивним парком, 
у коме ће уживати и млади и стари, ово представља и симболичан 
тренутак коме годинама теже мештани Слатине, а то је одговорно 
пословање уз поштовање екологије“, казао је Станојевић.

И у удружењу Village су задовољни реализацијом пројекта 
у Слатини, јер то представља континуитет еколошких активности 
уређења приобаља у три борска села последњих година, што се у 
Слатини показало као делотворно. 

„Са задовољством могу да констатујем да је након чишћења 
приобаља Борске реке 2017. године, сада знатно мање отпада, што 
указује на већу одговорност мештана према природи. Не треба да 
заборавимо да очување животне средине зависи од нас самих, тако 
да је у целој овој причи кључна колективна одговорност“, рекао је 
Антонијевић.

Током посете Слатини, Ган Јонганг је разговарао са мештани-
ма, а потом обишао спортски терен у том селу који је, ради повећања 
безбедности основаца, ограђен квалитетном оградом. За ову дона-
цију компанија Ракита је у 2018. години издвојила 2,6 милиона ди-
нара. 

За уређење парка у центру села Слатина и приобаља Борске реке, компанија Зиђин издвојила је више од 5.000 долара. 
Ова донација део је вишегодишње еколошке акције коју компанија Ракита реализује у Брестовцу, Слатини и Метовници

Ган Јонганг
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КРСТАРЕЊЕ ДУНАВОМ КРОЗ ЂЕРДАП

УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА 
КА ЛАЗАРЕВОЈ ПЕЋИНИ

АД “ Ђердап- турист” приредио студијско путовање

Град Бор тражи власништво над Лазаревом пећином код борског села Злот

КЛАДОВО - Уочи почетка нове туристичке сезоне у АД “Ђердап- ту-
рист” организовали су студијско путовање за представнике туристичких 
агенција из Србије ,Румуније, Бугарске и Словеније с намером да се тури-
стичи потенцијали кладовског краја и понуда хотела “Ђердап” презентују 
и ван граница наше земље.То је резултат учешћа на међународним сајмо-
вима туризма, а ефекат је посета општини Кладово туристичких промоте-
ра из поменутих земаља. Очекивања домаћина су да ће организатори пу-
товања конкретним активностима утицати на повећање броја гостију који 
намеравају да посете атрактивну дестинацију на Истоку Србије.

- Након учешћа на сајмовима туризма у Крајови, Букурешту, Софији И 
Љубљањи на којима је наша понуда привукла пажњу туристичке клијенте-
ле определили смо се да потенцијале општине Кладово презентујемо пред-
ставницима 30 туристичких агенција са 80 учесника из поменутих земаља. 
Они су посетили хидроелектрану Ђердап били су на крстарењу бродом 
кроз Ђердапску клисуру, представили смо и аранжман “ Лето на Ђердапу”, 
али и програме које нудимо за време Ускршњих и Првомајских празника- 
казао је Ненад Гавриловић, менаџер продаје хотела “Ђердап”.

Идеја да се гостима из иностранства представе туристички потен-
цијали општине Кладово и ђердапског подручја има пуну подршку Тури-
стичке организације Србије .

- ТОС углавном организује сту-
дијска путовања за новинаре,али под-
ржава и реализацију те идеје када је 
спроводе хотели. У “Ђердап-туристу” 
су потврдили да располажу одлич-
ном и атрактивном понудом која ће 
допринети да се повећа број гостију 
и зато имају нашу пуну подршку -ис-
такла је Тамара Рашковић, маркет ме-
наџер ТОС.

У оквиру студијског путовања 
представници туристичких агенција 
из четири државе били су на крста-
рењу Дунавом, на путничком броду 
“Ђердап”- АД “ Ђердап-турист”. 

- Ми углавном госте доводимо у Београд јер нисмо знали шта нам се 
то нуди 200 километара низводно Дунавом. Иако 30 година радим у туриз-
му импресиониран сам богатством понуде Ђердапског подручја и сигуран 
сам да ће током лета овде боравити велики број Словенаца- није скривао 
одушевљење Цвето Герчер из Цеља. Лепота кладовског краја није страна 
Румунима јер смо се овде одомаћили, али желимо да овај део Србије от-
крију и наши сународници из других делова Румуније - додао је “комшија” 
Адријан Мандаце из Оршаве.

Док је брод Ђердап пловио Ђердапским језером под надзором ис-
кусног капетана и прекаљеног речног вука Јована Пуфића, звуци тамбу-
рашког оркестра надјачали су буку мотора. Можда је и то уз разноврстан 
мени и богату трпезу утицало на општи утисак туристичких посленика из 
Србије, Румуније, Бугарске и Словеније да је студијско путовања доприне-
ло да се боље упознају са потенцијалима Ђердапске ривијере.

 М.Р.

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је 
да постоји могућност да ће град Бор у наредном периоду преузети влас-
ништво над Лазаревом пећином, код борског села Злот, како би сви посло-
ви око уређења овог туристичког комплекса могли да се спроведу у ско-
ријем периоду.

-Одржан је састанак са Браниславом Недимовићем, министром 
пољопривреде, шумарства и водопривреде где је договорено да у наред-
ном периоду извршимо пренос власништва како би град Бор могао да 
управља Злотском пећином што ће нама много олакшати да урадимо све 
оно што смо и планирали. Све то је неопходно да се уреди како би се пру-
жили бољи резултати када је реч о развоју туризма јер мислим да у Бору 
поред тешке индустрије која нам је примарна и која је развила овај град, 

следећа грана подједнако важна јесте 
туризам – казао је Миликић.

Он је нагласио и да је на не-
давно одржаном састанку са Зора-
ном Михајловић, потпредседницом 
Владе Србије и министарком грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструк-
туре договорено да се ради асфалти-
рање и уређење путних праваца ка 
Лазаревој пећини.

- То је јако важно јер ако жели-
мо да нам Злотска пећина буде тури-
стичка дестинација онда је неопходно 
да имамо и добру путну инфраструк-
туру –додао је Миликић. 

 Из градског буџета било је 
одвојено 1,5 милиона динара за пробијање тунела у пећини. Лепота овог 
природног бисера се огледа у интересантним сталактитима и сталагмити-
ма, пећинским стубовима, драперијама и калцитним кадицама различи-
тих 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 одушевље-
ни фонтаном 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 Ту-
рака. До ње води низ слапова који су обликовани као степенице. 

Према легенди, остаци војске после Косовског боја склонили су се у 
пећину бежећи од Турака а као доказ да су се на том месту хранили и бора-
вили јесу кости домаћих животиња, којих и даље има по пећини.

Лазарева пећина се убраја у најбогатије и једно од најзначајнијих 
археолошких налазишта, а према спеолошким истраживањима и најду-
жа је у Србији. 

 Д.К.

ОСТВАРЕНО 46 000 НОЋЕЊА
Да се добар глас далеко чује 

потврђује статистика, јер је хотел 
“Ђердап” у 2018. години имао 
46.000 ноћења или за 10 одсто 
више гостију него у истом перио-
ду 2017. То је 60 одсто од укупног 
броја ноћења иностраних и до-
маћих гостију колико је прошле 
године евидентирано у општини 
Кладово, јер је према подацима 
локалне туристичке организације 
у тој подунавској општини лане за-
бележено 75.092 ноћења.

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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МИНИБАСКЕТ ФЕСТИВАЛ 
У БОЉЕВЦУ

КАЛИчИНА ДОБИЛА 
НОВИ СЕОСКИ ДОМ

ЗМАЈЕВЕ ПЕСМЕ 
ПРЕВОДИО ЈЕ И ТЕСЛА

ТРЕЋИ ПРОЛЕЋНИ САЈАМ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

ВЕСТИ

Млади кошаркаши борског КК Зицер забележили три победе

Општина Књажевац,  септембра прошле године покренула 
велики посао уређења простора у већим месним заједницама

У Дому културе у Кладову отворена изложба о делу и 
стваралаштву Јована Јовановића Змаја

У Доњем Милановцу минулог викенда

КЊАжЕВАЦ - Житељи Каличине организовали су велико славље којим су 
желели да обележе успешно завршене радове на реконструкцији сеоског дома. 

Грађен педесетих година прошлог века, сеоски дом у Каличини могао је, као 
и многи по Србији, да постане само руина и само сећање на време када се у њему 
одвијао богат друштвени живот. Да се то не догоди, постарала се општина Књаже-
вац, која је септембра прошле године покренула велики посао уређења оваквих 
простора у већим месним заједницама. У реконструкцију каличинског дома уло-
жено је преко три милиона динара. Овдашњи житељи добили су објекат на који 
могу да буду поносни.

- Ово је за сваку похвалу. У селу има доста деце, омладине који ће ово да ко-
ристе. Хвала председнику Општине и свима што смо ово успели да урадимо - каже 
Станимир Петровић, председник МЗ. 

Први човек књажевачке општине Милан Ђокић сматра да су инвестиције у 
селима подједнако важне као оне у граду.

-Ми се не миримо са политиком лаганог одумирања, какву неки заговарају. 
Пуно има оних који питају зашто се ради по селима. Не слажем се са тим. Мислим 
да су инвестиције у селима подједнако важне као и инвестиције у граду. Овај дом 
изгледа као потпуно нов објекат, поново се из њега чује музика - рекао је Ђокић.

Као и у свакој кући, тако и у селу треба увек још понешто урадити. Општина 
Књажевац урадиће у наредном периоду расвету, што ће бити предуслов и за спро-
вођење интернета у селу.

Око три стотине становника Каличине махом се бави пољопривредном про-
изводњом, претежно воћарством. Вишњом је у овом крају засађено на стотине хек-
тара. Удружени у задругу, лакше би стигли до тржишта.

-Годинама причамо о неопходности формирања задруге, издвајамо стиму-
лативна средства за те намене. Имамо конкретне инструменте помоћи онима који 
се определе да се удруже у задругу. Али, ми не можемо никоме да наредимо. За-
друга у Валевцу је у огромном проблему, дугују јако много пара вишњарима овог 
краја. Радићемо на томе да створимо предуслове, да их повежемо и дамо помоћ 
да се удруже - истакао је Ђокић.

Не ваља, кажу, ако се успешно завршени посао не прослави. Те максиме, др-
жали су се и становници Каличине. У организацији великог славља учествовало је 
цело село. Дружиле су се комшије, пријатељи, рођаци. У колу су се нашли и стари 
и млади. Поново се, као некад, играло и певало. Љ.П.

БОЉЕВАЦ - У спортској хали у Бољевцу, протекле недеље је одржан  фести-
вал кошарке за младе баскеташе на коме су учествовале екипе категорије миниба-
скет из клубова КК РТАЊ из Бољевца, КК БИН из Зајечара и две борске екипе ЖКК 
БОР и КК ЗИЦЕР. Овај празник кошарке у коме су сви уживали показао је да овај део 
Србије има чиме да се похвали кад је кошаркашка младеж у питању.

Млади кошаркаши КК Зицер-а  показали су сав свој таленат, и предвођени 
сјајним младим тренером Андрејом Николићем забележили све три победе, чиме 
су показали огроман напредак у игри.

Турнир је организован са циљем јачања спортског духа и дружења младих 
ради популаризације кошарке и спорта.

КЛАДОВО - Поводом Светског дана дечије књиге, у гале-
ријском простору градског Дома културе у Кладову отворена је  до-
кументарна изложба о животу И књижевном стваралаштву Јована 
Јовановића Змаја, једног од најплоднијих песника српског роман-
тизма и творца српске поезије за децу. Изложба обухвата живот и 
стваралаштво песника, преводиоца, лекара, драматурга, оснивача 
Српске књижевне задруге, уредника седам листова и часописа.

-Змајеве песме обожавао је и наш велики научник Никола Тес-
ла јер је, иако преокупиран научним радом и важним проналасци-
ма, преводио песме И чак стигао да пише  о српској историји. Тако 
је настао и Теслин есеј из 1897. године о горкој судбини и робовању 
српског народа у коме Тесла интерполира Змајеве стихове и мисли 
у своје интерпретације косовске и посткосовске трагедије српског 
народа-казала је на отварању Олга Красић-Марјановић, библиоте-
кар-саветник Библиотеке града Београда.

Документарну Изложбу је приредио кладовски Центар за кул-
туру у сарадњи са Библиотеком града Београда.

- Поставка садржи 18 паноа са документима из Музеја града 
Новог Сада, Матице Српске, Архива САНУ, Народне библиотеке Ср-
бије, Завичајног одељења и Одељења периодике Библиотеке гра-
да Београда. Изложба се може разгледати до краја маја-казала је  
Жаклина Николић, директорка библиотеке у Кладову.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК- У организацији Удружења пољопривредни-
ка “Аграр Пореч” из Клокочевца, уз финансијску подршку Општине 
Мајданпек,  минулог викенда у Доњем Милановцу је одржан Трећи про-
лећни сајам пољопривреде на којем је учествовало 30-так излагача из 
општина Мајданпек, Неготин и Бор. Изложба пољопривредних и про-
извода домаће радиности производа имала је промотивни, такмичар-
ски и продајни карактер, а посетиоци прилику да виде и солидан избор  
семенског, расадног материјала и вештачког ђубрива

У ревијалном делу програма наступило је више локалних култур-
но уметничких друштава, Јелена Марковић из Клокочевца проглашена 
је за најлепшу Влајну, а одржана је и трибина “Подстицаји Министарства 
пољопривреде” о заштити усева, заштити пшенице и кукуруза и подсти-
цајима за младе пољопривреднике. И.Ћ.
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ОБОЉЕЊА ИЗАЗВАНА БАКТЕРИЈОМ 
HaemopHIluS INflueNzaЕ

НЕИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЋЕ 
СА 10 ЈАВНИХ чЕСАМА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕчАР / ВЕСТ

Контрола исправности воде се ради четири пута годишње

Хемофилус инфлуенце je микроорганизам који се налази у слу-
зокожи горњих дисајних путева као редован становник, као пролаз-

на микрофлора, али и као проузроковач обољења са лакшом или 
тежом клиничком сликом, углавном код деце, ређе код одраслих. У 
превакциналној ери описиван је као један од водећих патогена за 
озбиљна обољења код деце као што је менингитис. 

Микроскопски прегледом уочавају се грам негативни ситни 
бацили различите дужине. За свој раст захтевају специјалне услове 
који се у лабораторији обезбеђују коришћењем квалитетних бакте-
риолошких подлога.

У овом роду има више врста, а највећи значај има Haemophilus 
influenzae, који je је патоген искључиво за људе. Ова бактерија се 
преноси капљичним путем, удисањем инфективних капи, нос-

но-ждрелног или садржаја из ока. Могућ је индиректан начин пре-
ношења инфекције ако се користе заједнички убруси. Вероватноћа 
појаве обољења повећава се код деце од 2-3 године због слабијег 
имунитета. Код деце у прва 2 месеца обољења су ретка јер су деца 
заштићена мајчиним антителима.

Обољења која најчешће изазивају су: менингитис –запаљење 
меких можданица, најчешће код деце између 6 месеци и 2 годи-
не, запаљење средњег уха, запаљење синуса, упала слузокоже ока 
- коњуктивитис. У зависности од захваћеног органа или система, сим-
птоми су различити. Обично се јавља секрет из носа, црвенило бе-
оњача са гнојавом секрецијом из ока, до озбиљнијих манифестација 
са повишеном температуром и запаљењем меких можданица-ме-
нингитис. Уколико се не постави дијагноза на време , може дођи и до 
пробоја у крвоток, посебно код особа које имају оштећен имунитет.

У микробиолошкој лабораторији ЗЈЗ “Тимок“ врши се комплет-
на дијагностика, од узорковања до идентификације.

За бактериолошку дијагнозу се користи брис носа (назофарин-
гелни брис), брис ока, испљувак, гној, крв, ликвор. 

Обољења изазвана овим микроорганизмом лече се по резул-
тату антибиограма (тест осетљивости на антимикробне лекове), у 
консултацији са лекаром.

Стопа смртности код нелечених менингитиса изаваних хемо-
филусом инфлуенце је била јако велика до појаве вакцине. Приме-
ном вакцине против овог узрочника смањен је број оболелих. 

ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар 
Центар за микробиологију

БОР - Према анализама које је зајечарски Завод за јавно 
здравље Тимок спровео у фебруару вода са 10 од укупно 24 јавних 
чесама на територији града Бора је неисправна за пиће.

Неисправна је вода на Јавној чесми „Беле воде“ на путу према 
борском селу Горњане, и на чесмама испред школе Крушар, на крају 
села Бучје, као и на јавној чесми Заграђе. 

Забрињава податак да је неисправна и вода са јавних чесама 
у Брестовачкој бањи и то вода за желудац, очи и бубреге а једино је 
исправна вода за живце.

Анализе указују и да је неисправна вода на јавној чесми на 
Борском језеру, викендице „Савача“ као и на јавној чесми „Шћубеј“ 
Слатина.

- Због повећаног укупног броја бактерија фекалног порекла 
се не препоручује употреба воде за пиће и припремање хране са 
поменутих јавних чесама. Препорука Завода за јавно здравље „Ти-
мок” је дезинфекција воде у каптажи. О овим анализама је обавеш-

тена инспекција за заштиту животне средине при Градској управи и 
обавештавају се власници објекта у Брестовачкој бањи како би по-
ставили табле да воде за желудац, очи и бубреге нису исправне за 
коришћење – казала је Љиљана Лекић, координатор канцеларије за 
заштиту животне средине при Градској управи.

Градоначелник града Бора Александар Миликић нагласио је 
да ће бити издвојена средства за дезинфекцију воде.

- Важно је да се грађани информишу и знају са којих чесама 
вода тренутно није добра за пиће а онда да се уради хлоратор и све 

што је неопходно да би те јавне чесме могле бити стављене у функ-
цију – казао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Завод за јавно здравље „Тимок” на основу уговора са општи-
ном Бор четири пута годишње контролише исправност воде за пиће 
са јавних чесама. Д.К.

Љиљана Лекић


