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РАЦИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ СВОЈИНОМ

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 
5,6 МИЛИОНА ДИНАРА

Председник општине Књажевац са представницима 
министарства Владе Србије

Одржана седница Општинског већа у Кладову

КЊАЖЕВАЦ - На 34. седници Скупштине општине Књажевац која је 
одржана у среду, готово без дискусија, усвојени су извештаји о раду у про-
теклој години јавних предузећа и установа, а о доношењу одлуке о при-
бављању непокретности у јавну својину општине Књажевац детаљније је 
говорио председник Општине Милан Ђокић. 

Он је говорио и о важности доножења одлуке о прибављању непо-
кретности у јавну својину општине Књажевац. 

- Овом тачком стварамо предуслове за прибављање хале фабрике 
‘’Тина’’ у Црном врху, која је некада служила у производне сврхе, а од када 
је ‘’Тина’’ отишла у стечај, одбор поверилаца донео одлуку да је стави на 
продају. Сматрамо да такав објекат може у перспективи да послужи ло-
калном економском развоју. Почели смо преговоре и добилли позитивно 
мишљење од Министарства одбране, о прибављању војне амбуланте, као 
дела некадашње касарне ‘’Књаз Милош’’. То би допринело бољој здравстве-
ној заштити становника Трговишта, Дубраве, свих насеља која гравитирају 
том делу града - казао је Ђокић.

КЊАЖЕВАЦ - Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе и Филип Абрамовић, помоћник ми-
нистра заштите животне средине разговарали су у Књажевцу са председ-
ником Општине Миланом Ђокићем о управљању чврстим комуналним 
отпадом, изградњи трансфер станице на територији општине Књажевац, 
локалном економском развоју и пружању услуга грађанима на једном ме-
сту.

-Прошле године смо предложили доношење одлуке о заједнич-
ком управљању комуналним отпадом, предложивши да се све депоније у 
општинама, које су велике ‘’еколошле бомбе’’, ставе ван функције, спреме 
за санацију и затворе. Ту је и одлука о изграднии трансфер станице на те-
риторији Књажевца, коју је Министарство подржало са пет и по милиона 
динара за израду техничке документације - казао је Амбрамовић.

Касаловић је подсетио да су прошле године остварена средства у 
износу од 1.600.000 динара за подршку Фестивалу културе младих Србије. 

-Ове године општина Књажевац конкурсала је за доделу средстава 
као подршку за изградњу управне зграде ЈКП Стандард. Ми смо подржали 
тај пројекат са 10 милиона динара -нагласио је Касаловић.

Докић је навео да је Министарство државне управе и локалне само-
упараве подржало изградњу управне зграде ЈКП Стандард, а Министарсво 
заштите животне средине изграднуу трансфер станице ка којој ће грави-
тирати и општине Сокобања и Сврљиг. 

- Разговарали смо и о будућим пројектима унапређења животне сре-
дине и сервиса који грађанима Књажевца могу живот да учине лакшим и 
бољим - нагласио је Милан Ђокић.

Како је најваљено, током маја, Министарство државне управе и ло-
калне самоуправе расписаће још два конкурса, везана за унапређење ус-
луга ка грађанима и чување културне баштине националних мањина, на 
којима се, сходно досадашњим искуствима, очекују и добри пројекти из 
Књажевца. Љ.П.

КЛАДОВО - На недавно одржаној седници Општинског већа усвојен 
је Извештај комисије за спровођење поступка за доделу средстава Удру-
жењима грађана из буџета општине Кладово у 2019. години. Финансијску 
подршку у укупном износу од 5.641.000 хиљада динара добило је 29 удру-
жења за програме од јавног интереса у области економског развоја, пољо-
привреде и руралног развоја, заштите животне средине, социјалне и дечије 
заштите, развоја културе и општих услуга локалне самоуправе. Подршку 
већника добио је и предлог Комисије за техничко регулисање саобраћаја 
за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на пет локација на 
деловима улица у граду које су проглашене пожарним путевима. 

На седници Општинског већа формиран је и Савет за запошљавање 
општине Кладово у којем у којем је пет чланова.

 М.Р.

Пред оборницима, нашли су се и извештаји о раду јавних предузећа 
и установа, какве су Туристичка организација, Регионални центар за струч-
но усавршавање, Агенција за развој и Центар за социјални рад.

Дарко Петровић из одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’ комен-
тарисао је број грађана који су у стању социјалне потребе.

Нови састав надзорног одбора ЈКП Стандард, на чијем челу ће у на-
редном периоду бити Аца Тричковић, дипломирани грађевински инжењер 
у ЈП Путеви Србије, био је разлог за полемику између одборника Миодра-
га Ивковића и председника Општине Милана Ђокића. 

Одборнице Борка Вулић и Љиљана МИхајловић биле су мишљења 
да преко појединих скупштинских тема не треба да се прелази олако, само 
дизањем руку, већ да одлуке треба да се доносе након конструктивне и све-
обухватне расправе. Неопходно је, рекле су, да директори инсититуција, 
установа и предузећа, осим достављених извештаја, представницима на-
рода детаљније појасне поједине ставове из својих докумената.

 Љ.П.
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ПРОШИРЕНИ КАПАЦИТЕТИ 
ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ

Из буџета града Бора у 2018. години издвојено 90 милиона динара за накнаде од уједа паса луталица
ДРУШТВО

САНАЦИЈА ЦРКВЕ

ОДОБРЕНА ЧЕТИРИ 
ЈАВНА РАДА

У току радови у Мајданпеку

Кроз јавне радове посао за 24 лица 

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао 
је ново прихватилиште за псе луталице у кругу ЈКП „3.октобар“ које 
је проширено са 100 на 220 места. Процене указују да је на градским 
улицама око 1000 паса луталица а из буџета је само прошле године 
издвојено око 90 милиона динара за накнаде од уједа паса.

-Проширили смо капацитете и сада имамо од 220 до 250 ме-
ста за прихват паса и мачака луталица. Упоредо смо урадили и пра-
вилник који ће се наћи пред одборницима на наредној седници 
Скупштине града, којим ће бити дефинисани начин и услови чу-
вања паса. С обзиром да се велика сума новца издваја из буџета за 
плаћање накнада од уједа паса луталица, упутили смо позив и писмо 
министарски правде и Адвокатској комори Србије као и Министар-
ству здравља да се сви укључе у решавање овог проблема. Мој зах-
тев и молба према грађанима Бора је да када се деси озледа или ујед 
пса нека то раде мирним путем, односно вансусдским поравнањем 
јер све остало подиже трошкове извршења и нажалост од 90 мили-
она колико смо имали извршење скоро 2/3 су трошкови суда и суд-

МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку су у току радови на санацији 
Цркве Светих апостола Петра и Павла. Они ће побољшати стабил-
ност самог објекта, јер, реч је о замени дотрајалих дрвених сту-
бова, али и неопходним интервенцијама на црквеној галерији и 
звонику.

За те послове 4,13 милиона динара уплатила је локална са-
моуправа, захваљујући средствима одобреним и добијеним од 
Владе Републике Србије из текуће буџетске резерве још прошлог 
лета.

Пројекат реконструкције урадио је “Пројект инжењеринг” из 
Зајечара, а радови би, како сазнајемо, требало да буду завршени 
до градске и храмовне славе. 

Храм у Мајданпеку је скоро музеј, будући да представља 
јединствен пример екуменске православно – католичко - про-
тестанске богомоље и у великој мери дело Уроша Кнежевића, 
најпознатијег српског сликара портретисте у 19.веку. Једно је од 
обележја и знаменитости града рудара.  И.Ћ.

МАЈДАНПЕК- Након Јавног позива за организовање и спро-
вођење јавних радова у општини Мајданпек, а у складу са претходно 
јасно дефинисаним и објављеним критеријумима, Општинско веће 
у Мајданпеку је одлучило да прихвати четири захтева општинских 
јавних предузећа и додели им 5.3 милиона динара буџетских сред-
става за реализацију. Захваљујући томе ће укупно 24 лица са евиден-
ције Националне службе запошљавања моћи да буде ангажовано на 
шест месеци на пословима уређења и одржавања јавних површина 
и јавних објеката од општег интереса, на санацији, реконструкцији 
и уређењу инфраструктуре у Мајданпеку, као и уређењу и одржа-
вању јавних површина и замени старе водоводне мреже у Доњем 
Милановцу.  И.Ћ.

ских органа а грађани су добили трећину од укупне суме новца – ка-
зао је Миликић. 

Он је нагласио да је за прва три месеца ове године из град-
ског буџета исплаћено 18 милиона динара на основу накнаде од ује-
да паса луталица а од те суме само 
миллион динара је оно што је ре-
шено вансудским поравнањем.

Он је нагласио да је у плану 
да се у наредном периоду из град-
ског буџета издвоји додатних 20 
милиона динара за уређење још 
200 места у прихватилишту за псе 
луталице.

- Имамо ситуацију да људи 
на својим викендицама током се-
зоне чувају животиње а онда по 
њиховом повратку у град те исте 
животиње пусте на улицу. Имамо добру сарадњу и са невладиним 
сектором који донирају опрему за потребе града како би се све ове 
мере које смо предвидели успешно реализовале – казао је Миликић. 

Тренутно је у прихватилишту за псе луталице у кругу “3.ок-
тобра” смештено 90 паса луталица.

-Објекти су карантинског типа. Пси који долазе овде пролазе 
тријажу у нашој ветеринарској амбуланти, ветеринар одређује њи-
хово здравствено стање, 90 одсто њих се стерилишу и чипују и у току 
маја након боравка овде иду на враћање у првобитно станиште. Про-
цењује се који пас ће се вратити и где ће боравити и то радимо у са-
радњи са невладиним организацијама. Темперамент пса се одређује 
након месец дана боравка у прихватилишту. Градоначелник је пот-
писао уговор са невладином организацијом из Немачке која ће нам 
донирати мобилну амбуланту тако да ћемо обезбедити бесплатну 
стерилизацију и вакцинацију власничких паса –казао је Александар 
Гајић, менаџер зоо хигијенске службе у ЈКП “3.октобар”.

 Д.К.

ПРИЈАВИТЕ ПРОБЛЕМ СА ПСИМА 
До сада је на територији града 

650 паса стерилисано и враћено на 
улице. Из ЈКП “3.окотбар” истичу 
да грађани путем броја 
060/2727098 могу да пријаве уко-
лико на улицама примате групу 
паса луталица или неки други про-
блем, а линија је отворена 24 сата. 
Одмах по пријави, мобилне екипе 
“3.октобра” излазе на терен, на-
глашавају у овом предузећу.
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ПЛАКЕТА „БОЖИДАР ЈАНУЦИЋ“ 
НИКОЛИ ПРВУЛОВИЋУ

Одржан 11. Фестивал влашке музике „Гергина“

НЕГОТИН - Фестивал „Гергина“ у организацији истоименог Удружења за очу-
вање културе и традиције Влаха окупио је прве фестивалске вечери шесторо во-
калних солиста и 14 солиста на саксофону, дудуку, виолини, фрули и хармоници из 
Неготина, Кобишнице, Слатине, Дубоке, Кладова, Ниша, Раденке, Манастирице, Ми-
лошева, Мајданпека, Луке, Влаола и румунског Турн Северина које је пратио орке-
стар Бобана Пецића.

Стручни жири у саставу: професор др Димитрије Големовић, етномузиколог 
и композитор, Марија Витас, етномузиколог и потпредседник Wорлд Мусиц асоција-
ције Србије, као и Горан Богдановић, музичар и диригент специјално признање фе-
стивала које носи име Божидара Јануцића доделио је виолинисти Николи Првуло-
вићу, ученику четвртог разреда Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ у Неготину.

-Виолина је специфичан инструмент који у изворној музици полако пада у 
заборав. Жеља ми је била да покажем сву лепоту влашког мелоса, да, иако сам уче-
ник Музичке школе, имам и свој стил свирања. Вежбам редовно не само класичну 

музику, већ и нашу народну. Посматрао сам великане влашке музике и заволео тај, 
како бих назвао, трубачки стил свирања – прве су импресије Николе Првуловића.

Марија Радовановић, солиста на фрули из села Лука код Бора понела је титу-
лу најбољег инструменталисте овогодишњег фестивала. Награду за најбољег стра-
ног учесника за неговање влашке музике понела је Румунка Сорина Андреа Бобо-
руца, а најбољи вокални солиста је Милена Марковић, ученица шестог разреда 
основне и основне музичке школе у Неготину.

-Од малена певушим и поред родитеља слушам квалитетну музику. Влашке 
песме сам научила од своје мајке, Данијеле, која се бави тиме, мада сам прву песму 
на влашком отпевала у основној школи захваљујући мојој наставници музике Еми 
Милошевић Анђелић. Двапут сам са Етно групом „Краљица“ наше уметничке школе 
учествовала на Вокалном етно фестивалу младих, али на „Гергини“ наступам први 
пут-каже Милена Марковић.

Овај дводневни фестивал, првог и другог дана Ускрса окупио је и бројну пу-
блику која је уживала у наступима неафирмисаних и афирмисаних извођача влаш-
ког мелоса, чији су наступ пратили оркестри Бобана и Слободана Пецића. У окви-
ру ревијалног програма наступили су, између осталих, Светлана Арсић, Луминица 
Циолан, Душко Опрић, Велимир Веља Кокорић и бројни други афирмисани извођа-
чи влашког мелоса. 

Своје стваралаштво представиле су и етно групе „Мариника“, „Краљице“ 
Уметничке школе „Стеван Мокрањац“, „Гергина“, затим Вокално инструментални ан-
самбл традиционалне музике Факултета музике и театра из Темишвара, неготинско 
Културно-уметничко друштво „Стеван Мокрањац“, као и Центар за традиционалне 
уметности „Корени“ из Зајечара.

У оквиру пратећих програма отворене су изложба слика Драгослава Жита-
ревића, изложба народних ношњи из колекције породице Миљковић из Јабуков-
ца, а промовисан је и „Фестивалски саборник 2009-2018“, који су приредиле Мило-
мирка Цица Јововић и Јованка Вања Станојевић.

Фестивалу је предходила и петодневна манифестација „Дани Гергине“ на 
којој су промовисани књига и ЦД „Виолинисти из Јабуковца - песме, кола, баладе 
и мелодије”, књига Слободана Цветића „Долином Тимока“ , компакт дискови песа-
ма Станише Пауновића и мелодија Слободана Домаћиновића, а приказан је и науч-
но-еколошки филм аутора мр Данила Петровића, еколога и професора биологије 
у пензији „Капија за молитву“, једног од пет који је представљао Србију на Међуна-
родном фестивалу еко културе “Греен фест”. 

С.М.Ј.
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Обележен Дан општине Кладово

Спортски савез града Бора доделио пехаре и дипломе најуспешнијима

ДРУШТВО

САША НИКОЛИЋ : КЛАДОВО 
ИМА БУДУЋНОСТ

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ БОРСКИ 
СПОРТИСТИ У 2018. ГОДИНИ

КЛАДОВО - Обележавајући 152 године од 26. априла 1867. године када је 
турски изасланик предао кључеве тврђаве “Фетислам” артиљеријском капетану Ми-
лутину Јовановићу на Свечаној академији у вили “Ружа” на Дунавском кеју заслуж-
ним појединцима и колективима уручена су годишња признања. На Дан општине 
Кладово, 26. априла, председник Саша Николић подсетио је на значај датума који 
је како историчари тврде важан у стварање модерне Српске државе, али и за вре-
ме данашње у којем локална самоуправа бројним инвестицијама покушава да ус-
лове живота грађана подигне на виши ниво.

- Наша намера данас је да будућим генерацијама оставимо квалитетно на-
слеђе јер нас на то обавезује садашње, али и време које долази. Зато су наши циље-
ви да се општина Кладово развија у три правца, а то су туризам, мала привреда и 
пољопривреда, јер сматрамо да у тим сегментима можемо ствоприти услове за 
бољи живот свих грађана. У свечаним тренуцима углавном се истичу догађаји који 
завређују пажњу, зато желим да Вас подсетим да у том правцу креирамо политику 
на локалу, са колико успеха одговор на то питање дали су грађани општине Кладо-
во који су нам на децембарским изборима дали апсолутно поверење. Хвала им на 
подршци којом су нам “наметнули” и обавезу да више радимо у интересу свих нас 
који живимо у делу Србије- истакао је Николић.

Он је подсетио да је у претходном периоду предата на употребу реновира-
на и обновљена градска школа, асфалтирано више од 3000 метара улица у граду и 
на градској периферији, уређена градска зелена пијаца, обновљена дечија и школ-
ска игралишта а ради се и на ширењу капацитета у Предшколској установи “Невен” 
са циљем гашења листе чекања.

- Уложићемо 400.000 евра у здравствени центар, завршавамо радове на из-

градњи Визотор центра, започећемо реконструкцију тврђаве “Фетислам”, а ускоро 
почињу радови на реконструкцији дела државног пута од Кладова до Брзе Палан-
ке, као и изградња новог моста код Милутиновца. Уређењем простора поред при-
станишта оплеменили смо туристичку понуду јер се после више од три деценије 
враћа бродски линијски саобраћај са Румунијом. То представља развојну шансу за 
нашу општину у којој решавамо социјалне и друге проблеме којих није мало, али 
нема предаје јер је наша визија да свим мештанима обезбедимо квалитетнијие ус-
лове живот. Кад то достигнемо сигуран сам зауставићемо миграције из села и уз 
подршку субвенција из Фонда за пољопривреду допринећемо афирмацији једног 
од три замајца развоја-сматра Николић.

Он је нагласио да Општина Кладово располаже немерљивим културно-ар-
хеолошким богатством које подстиче развој туризма, као и да се мора развијати 
предузетништво. 

-Отворени смо за све инвеститоре и наше људе из дијаспоре који су спремни 
да улажу у родни крај. Квалитетније здравство и школство, развој малих и средњих 
предузећа, квалитетан друштвени живот допринеће бољим условима живљења у 
локалној заједници. Мој утисак је да смо најтеже прошли ,али ни у периоду пред 
нама неће бити лако и зато се не смемо успавати на ловорикама завршеног. Напро-
тив сви морамо да засучемо рукаве , јер само тако се можемо изборити за бољу и 
лепшу будућност наше деце и свих грађана општине Кладово, јер сви заједно то за-
служујемо с обзиром да волимо Кладово- закључио је је Саша Николић, председ-
ник општине Кладово.

На дан победе српске дипломатије одлучено је да се Повеља захвалности 
додели Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. За 
постигнуте резултате у спорту

награђен је студент Вукашин Томић, док су добитници годишње награде 
Удружење грађана “Еден” за хуманитарну активност и ОМШ “Константин Бабић” за 
промоцију музичког образовања и културе, чији су ученици у родни град донели 
бројна признања са музичких такмичења у земљи и иностранству. На развој општи-
не Кладово битан утицај имају и наши некадашњи суграђани који због обавеза бо-
раве и раде у другим срединама, али се увек враћају у граду на Дунаву. Међу њима 
је и глумац Светислав Буле Гонцић добитник награде за животно дело. 

У оквиру обележавања Дана општине делегација општине Кладово коју је 
предводио председник Саша Николић положила је цвеће на спомен обележје на 
улазу у средњовековну тврђаву “ Фетислам” саграђену 1524. године. То је део тра-
диције која се редовно с разлогом обележава у том крају, јер су након 346 година 
под владавином Турака Кладово, Београд, али и остали градови у Србији, поста-
ли слободни 26. априла 1867. године. Чину примопредаје кључева присуствова-
ли су српски и турски изасланици, а току церемоније прочитан је царски ферман 
на српском и турском језику. Као Дан општине Кладово 26. април се обележава од 
2002. године. М.Р.

БОР - На 59. по реду проглашењу најуспешнијих у борском спорту у катего-
рији најуспешнијих спортских организација прво место је заузео Женски јуниорски 
рукометни клуб, друго место припало је Омладинском рукометном клубу а треће 
Женском кошаркашком клубу.

Најуспешнији спортисти су Душан Митровић из Омладинског рукометног 
клуба Бор, Бобан Николић из Кик бокс клуба, и Срђан Пешић из Боди билдинг клу-
ба “Партизан”. 

Међу најуспешнијим спортисткињама су: на трећем месту Зое Петровић 
ЖЈРК, друго место је освојила Сташа Младеновић из Џудо клуба Бор и прво Мари-
на Младеновић, Кик бокс клуб Бор.

У категорији најуспешнијег тренера на трећем месту се нашао Милутин Брау-
ловић , рукометни клуб Борско језеро, друго место Драгољуб Нејков Џудо клуб Бор, 
а прво место је заузео Синиша Владимировић Кик бокс клуб Бор.

Најуспешнији друштвено спортски радници су: на трећем месту Милорад 
Филиповић, Миливоје Јаношевић друго место и прво Бојан Радивојевић.

Међу заслужним друштвено спортским радницима награде су примили 
Војислав Степановић и Милутин Симић, а додељена је и постхумна награда за Ца-
кић Слободана.

Додељене су и награде најуспешнијим спортским организацијама у обла-
сти масовне физичке културе, школског и инвалидског спорта, савеза и струков-
них удружења у 2018. години. На трећем месту се нашао Рукометни савез општине 
Бор, друго место је припало Кошаркашком савезу општине Бор док је прво место 
освојио Клуб за спорт и рекреацију инвалида.

Песпективни млади спортисти и спортисткиње у 2018. години су: Ђорђе Ве-
личковић, Дамир Сејдија, Марко Тодоровић, Стефан Ковачевић, Зорица Скробоња, 
Теодора Тодоровић и Мирјана Станковић.

Посебно признање припало је и Александру Миликићу, градоначелнику гра-
да Бора, док су посебна признања за постигнуте резултате у прошлој години уру-

чена су Зорану Децановићу, Сташи Србуловић, Данијелу Алексићу и Сретену Стоја-
новићу. Посебно признање за допринос у развоју борског спорта у 2018. години 
уручено је и Игору Јанковићу, члану Градског већа.

Најуспешњима у области спорта у Бору додељене су дипломе и пехари.
 Д.К.
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ОБАВЉАЈУ НУЖДУ 
У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ

ИНСТИТУЦИЈЕ ДЕЛИМИЧНО 
ПРИСТУПАЧНЕ

Градоначелник Зајечара упозорио суграђане да следе 
прекршајне пријаве

Обележен Међународни дан самосталног живота особа са 
инвалидитетом

Траже решавање дугогодишњих проблема

ПРОТЕСТ МЕШТАНА БОРСКОГ 
СЕЛА ВЕЛИКИ КРИВЕЉ

ДОГАЂАЈИ

БОР - Недалеко од зграде генералне дирекције Zijin Cooper Bor, нека-
дашњег РТБ, окупило се у среду око 100 мештана борског села Велики Кри-
вељ како би изразили незадовољство решавањем дугогодишњих пробле-
ма ове локалне заједнице насталих услед рударења на овим просторима.

Кривељани траже активније учешће локалне кривељске заједнице у 
предлагању решења у вези са израдом Просторног плана посебне намене 
(ПППН) Борско- мајданпечког рударског басена, као и изналажење опште-
прихватљиве цене некретнина на простору КО Кривељ у фази експроприја-
ције и стечена права на основу вашећег ПППН када су у питању модалите-
ти накнаде, као што су метар квадратни за метар квадратног стамбеног и 
економског простора и за обрадљиву земљу.

БОР - У оквиру обележавања Међународног дана самосталног живо-
та особа са инвалидитетом у сали Градске скупштине организован је пријем 
за представнике удружења особа са инвалидитетом. На скупу је наглаше-
но да је у претходне две године више пажње управо посвећено решавању 
проблема са којима се свакодневно сусрећу особе са инвалидитетом.

- Предвидели смо нове услуге социјалне заштите а оне се односе на 
персоналне асистенте и личне пратиоце и то је нешто што ћемо финанси-
рати и 2020. и у годинама које долазе. Са друге стране радимо на присту-
пачности да се омогући особама са инвалидитетом лакше кретање кроз 
град. У томе им помажу управо пероснални асистенти али је битно и да ус-
лови за приступачност буду бољи. Ове године ћемо обезбедити гусеничар 
за зграду општине и постављамо приступне рампе где год је то неопход-
но. Што се тиче запошљавања особе са инвалидитетом су увек у предно-
сти. Имамо програме самозапошљавања и јавне радове који се спроводе 
у сарадњи са Националном службом запошљавања – рекао је Добрица Ђу-
рић, члан Градског већа. 

Слободан Стојановић, председник борског Центра за самостални жи-
вот особа са инвалидитетом нагласио је да град Бор има релативно добру 
приступачност што се тиче кретања по улицама особа са инвалидитетом.

- Када је реч о институцијама оне су делимично приступачне. Нај-
боља приступачност је код уласка у зграду поште и приступна рампа која 
је урађена код Спортског центра пре месец дана је урађена савршено, по 
свим стандардима и прописима. Неопходно је да сва удружења искажу су-
гестије да се обезбеди приступачност свим осталим институцијама. По-
зивам и све приватне власнике угоститељских објеката да своје просто-
рије учине доступним особама са инвалидитетом, јер поред тога што ће 
испоштовати законске одредбе увећаће и промет у својим објектима –ка-
зао је Стојановић.

Он је нагласио и да је Центар за самостални живот особа са инвали-
дитетом Србије обезбедио средства за обуку за нових 11 персоналних аси-
стената.  Д.К.

ЗАЈЕЧАР - Бошко Ничић, градоначелник града Зајечара упозорио 
је суграђане који врше нужду у јавној, подземној, (бесплатној) гаражи, да 
ако наставе са тим и после чишћења и дезинфекције тог објекта, снимци 
могу доспети у јавност (случајно), будући да је гаража покривена 24-им ви-
део надзором.

-Свима, чији идентитет утврдимо, поднећемо прекршајне пријаве и 
тражити одштету за комплетно чишћење и дезинфекцију гараже, што није 
баш мали трошак – написао је Ничић.

Упозорење је упућено и онима који се непрописно паркирају у га-
ражи.

- Такође упозоравамо оне који своја возила у овој гаражи паркирају 
непрописно (ван обележених паркинг места) и у исту улазе из контра сме-
ра (из правца старе аутобуске станице) да ризикују блокаду возила “лиси-
цама”, плаћање поприличних казни и пријаву полицији за саобраћајни пре-
кршај на основу видео снимака. Чувајмо и поштујмо заједничку имовину 
– написао је Ничић.

Ово је изазвало гомилу позитивних коментара који су подржали ово 
реаговање градоначелника.

-“Биће нам боље кад ми будемо бољи, “Поштено”, “Ма објавите сни-
мак јавно и не треба већа казна”, “Браво то је требало још одмах бити, по-
штено и праведно”, “Једини начин да се одржи ред…нажалост”-само су 
неки од коментара. Д.К.

-Од Владе Србије и министарства рударства и енергетика и финан-
сија тражимо да се све финансијске и имовинско правне обавезе преузете 
формирањем нове компаније које су сада припале Зиђину Цоопер Бор пре-
ма мештанима Кривеља намире до краја јуна. Тражимо и да нам се омогући 
увид у примопредајну документацију која је Zijin Cooper Bor достављена од 
РТБ а тиче се обавеза према нашој локалној заједници. Од Зиђина захте-
вамо и да нам доставе у року од месец дана затечено стање, односно ква-
литет воде, земљишта, ваздуха које је под утицајем прашине и нитритних 
гасова као и стање објеката у ближем и даљем окружењу Рудника „Велики 
Кривељ“ и „Церово“, као и активирање мониторинг процеса код минирања 
који РТБ није још ставио у функцију у организацијском и кадровски компе-
тентном смислу- захтеви су мештана Кривеља.

Мештани Кривеља су нагласили да овај скуп нема политичку поза-
дину као и да одговоре на њихове захтеве и почетак решавања наведених 
проблема очекују најкасније до 15. јуна.

-Наши захтеви ће бити прослеђени Влади Републике Србије, пред-
седнику државе Александру Вучићу, министарствима рударства и енерге-
тике, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Министарству 
заштите животне средине, менаџменту Zijin Copper Bor, локалној самоупра-
ви. Уколико до 15. јуна не буде одговора, бићемо приморани да се поново 
организујемо јавно и у Београду испред Владе Србије тражећи да се Влада 
ако већ не могу ресорна министарства укључи у решавање ових пробле-
ма, а решавање ове проблематике затражићемо и код европских институ-
ција– рекао је Драган Николић, потпредседник Савета МЗ Велики Кривељ.

Мештани Кривеља су нагласили да је циљ да локалну заједницу која 
своје писане трагове има уназад неколико векова сачувају од нестанка. 

-Желимо одговорнији приступ компаније Zijin Cooper Bor као већин-
ског власника који претендује да развој своје компаније базира на ресур-
сима који се налазе на катастарској општини Велики Кривељ –наглашавају 
мештани.  Д.К.

Фото: Facebook
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МРШАВИ И ДЕБЕЛИ 
ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ

У граду на Дунаву одигран фудбалски дерби

На баскет турниру у Кладову победили Земунци

ПРОМОЦИЈА НОВОГ ОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА
КЛАДОВО - Доделом медаља 

најуспешнијим учесницима у Кладову је 
завршен турнир

Рода првенства Србије у баскету 
на којем је прво место освојила екипа Зе-
мун. Кладовљани и нихови гости имали 
су привилегију да гледају утакмице новог 
Олимпијског спорта у којем је Србија нај-
боља у дисциплини које се игра под јед-
ним обручем. На платоу код међународ-
ног путничког пристаништа надметало се 
11 екипа из Србије и Румуније на другом 
овогодишњем турниру.

- Први је одржан на Ади у Београ-
ду, овде у Кладову такмичење је добило 
и међународно обележје с обзиром да су 
са нама били баскеташи из Румуније. Наја-
вили смо тимове из Грчке и Турске, али су они учешће на турниру отказали у по-
следњи час. Кладово је положило испит- казао је Ненад Танасијевић, из 3x3 Србија.

Спортски ентузијасти у Кладову били су добри домаћини, али су се и над-
метали под једним кошем.

- Имали смо нашу, али и екипу из суседног Неготина, за њих је то било ново 
искуство, као и за нас који смо учествовали у организацији турнира- истакао је Бор-
ко Туфајевић, секретар Спортског савеза Кладово.

Организација турнира у Кладову уз подршку Кошаркашког савеза Србије 
допринеће промоцији туристичких потенцијала нашег краја, али и популаризацији 
новог спорта, с обзиром да локална самоуправа низом конкретних активности на-
стоји да младе врати на спортске терене.

-Нама је то примарни циљ и верујем да ћемо га успешно спровести. Током 
манифестације “Кладовско лето” предвидели смо бројне спортске активности са 

КЛАДОВО - Нову радост малобројним љубитељима спорта и забаве у 61. из-
дању приредили су Мршави и Дебели актери вечитог кладовског фудбалског дер-
бија. У још једном сусрету пуном атрактивних потеза победили су Дебели 5:4 и ре-
ванширали су се вечитом ривалу за прошлогодишњи пораз. Упркос чињеници да 
је на терен истрчала екипа тешка више од тону и по Дебели су били конретнији , 
јер су у меч ушли са обиље мотива.

- Добро смо се припремили, мање смо јели последњих дана тако да смо у 
утакмицу ушли спремнији него прошле године. Губитак калорија надокнадили смо 
на заједничко дружењу мада је и “треће полувреме” обележила неизвесност, јер се 
добро јело -није крио задовољство Димитрије Поповић Попац капитен Дебелих.

Жељу да победе имали су и Мршави али у првом полувремену нису успели 
да зауставе разиграног ривала, пробудили су се у наставку утакмице, али...

- Слабо смо одиграли прво полувреме. Губили смо 1:5, изненадила нас је 
физичка припремљеност дебелих. У наставку смо “додали гас” али то није било до-
вољно да избегнемо пораз. Честитам ривалима, били су бољи-признао је Добри-
воје Булатовић Булат, капитен Мршавих.

Актери дербија више од шест деценија чувају утакмицу која је одавно по-
стала део спортске традиције у нашем граду. Зато је и разумљиво што једни и други 
живе за вечити дерби и сложно апелују да се фудбалска прича о дружењу и прија-
тељству сачува.

- Основали смо Удружење “Мршави и Дебели” које је регистровано у АПР-у, 
председник је Петар Тихојевић, тако да верујемо да овом догађају можемо врати-
ти некадашњи сјај- сагласни су Поповић и Булатовић. 

Иако је на трибинама Градског стадиона било мање гледалаца него играча на 
терену, обележје још једном дербију дали су забава, атрактивни потези , дружење 
и смех и зато је важно да се традиција сачува као бренд мале вароши ушушкане на 
крајњем истоку Србије уз подсећање да су се у временима прошлим утакмице игра-
ле пред великим бројем гледалаца. Био је то спортски празник Кладова, да ли ће то 
и да остане зависи од свих мештана. М.Р.

жељом да млади из нашег краја више времена проведу на спортским теренима , 
а не у својим собама уз компјутере и мобилне телефоне- поручио је Горан Мато-
вић помоћник председника општине за спорт, омладину и друштвене делатности.

Брига за младе један је од циљева 
локалне самоуправе која је организацијом 
првенства Србије у баскету потврдила да је 
на добром путу јер су управо млади били 
најбројнији гледаоци на мечевима баскет 
турнира.

- Реч је о промоцији спорта у којем 
је Србија уз Словенију најбоља на свету, 
тако да је наша намера била да нашим су-
грађанима презентујемо атрактиван спорт. 
Зато смо започели преговоре да Кладо-
во следеће године буде домаћин Балкан-
ског шампионата у баскету јер је наш циљ 
да младе заинтересујемо за спортске ак-
тивности и у том правцу. Први корак је да 
се укине плаћање чланарина у спортским 
клубовима, али и настојање да уз разно-
врсне садржаје повећамо њихову заинтересованост да се баве спортом-казао је 
Саша Николић, председник општине Кладово.  М.Р.

ПОБЕДНИЦИМА ОПРЕМА, 
МЕДАЉЕ И НОВЧАНА НАГРАДА

На међународном баскет тур-
ниру 3x3 у Кладову су се мечеви 
играли наспецифичним терени-
ма који имају ФИБА лиценцу. 
Осим медаља и опреме дарода-
вац је КСС победнику је припала 
и новчана награда у износу од 
60.000 динара и право учешћа на 
финалном турниру Рода првен-
ства Србије на којем ће се за ти-
тулу шампиона надметати 16 нај-
бољих тимова из наше земље.
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ЈАЈЕ У ИСХРАНИ ЗДРАВИХ ЉУДИ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

 Јаје (кокошје јаје) самостално обезбеђује комплетан оброк, или је главни 
састојак многих јела, која без њега не би била иста. Ова намирница је високог ну-
тритивног нивоа, то јест одличан је извор протеина, а садржи чак петнаест вита-
мина и минерала.

 За јаја кажу да су једна од топ 10 најздравијих намирница на свету и то је 
разлог зашто их је добро јести сваки дан.

Грађа и састав јајета 
Јаје чине: љуска - 10 одсто, жуманце - 60 одсто и беланце - 30 одсто.

Љуска
Углавном је састављена од калцијум-карбоната (око 94 одсто), а остатак чине 

друге органске материје и протеини. Чврстина и отпорност љуске у великој мери 
зависе од минерала и витамина у исхрани коке носиље, пре свега калцијума. Боја 
долази од пигмента у спољашњим наслагама и варира од беле до тамно браон. Вр-
ста кокошака условљава боју љуске.

Беланце
Садржи више од половине укупних протеина јајета, ниацин - витамин Б3, 

рибофлавин - витамин Б2, као и минерале: хлор, магнезијум, калијум и сумпор. Бе-
ланце свежег јајета је светлуцаво, а кувањем постаје бело. Жута или зеленкаста 
пребојеност долази од рибофлавина. Замагљеност свежег беланцета потиче од 
угљендиоксида који није имао времена да испари из љуске, и то указује на врло 
свеже јаје. Ретко, тврдо кувано јаје може да потамни (зелени прстен), што потиче 
од велике количине гвожђа у води за кување или од једињења гвожђа и сумпора, 
када је јаје прекувано или кувано споро. Коришћење свежих јаја и хлађење непо-
средно после кувања превенира тамњење.

Жуманце
Чини 30 одсто течне масе јајета. Жуманце великог јајета има енергетску 

вредност 59 килокалорија. Боја је интензивнија код домаћих јаја него код оних 
са фарме, а то зависи од онога чìме се коке хране. Ако једу много жуто-наранџа-

стог биљног пигмента од латица невена 
или жутог кукуруза, жуманце ће бити там-
но жуто, а ако једу више белог кукуруза - 
биће блеђе. Жуманце садржи укупне ма-
сти и холестерол у јајету и нешто мање од 
половине укупних протеина. Изузев ри-
бофлавина и ниацина, жуманце садржи 
више витамина, фосфора, магнезијума и 
гвожђа од беланцета. Сав витамин А, Д и 
Е је у жуманцету. У њему повремено могу 
да се нађу и честице крви. Насупрот попу-

ларном мишљењу, не означавају оплођено јаје, већ су узроковане пуцањем крвног 
суда на површини жуманцета приликом формирања јајета. Како јаје зри, жуманце 
узима воду из беланцета и раствара ове честице. Уопште узев, њихово присуство 
значи да је јаје свеже. Хемијски и нутритивно, такво јаје може да се једе.

Наравно, имате ли прилику, увек бирајте она домаћа, од кокоши које ходају 
двориштем и саме си проналазе храну - таква јаја су неупоредиво здравија.

11 разлога зашто јести јаја сваки дан
1. Дају енергију
Једно јаје има око 6 грама квалитетних протеина и само 70 калорија. Поје-

дите два јаја са пола шоље зобене каше и пуцаћете од енергије цели дан.
2. Побољшавају функцију јетре
Свако јаје садржи здраву дозу колина који побољшава метаболизам, прено-

си витамине и минерале и побољшава функцију јетре.
3. Смањују лош холестерол
Истраживања су показала како свакодневно конзумирање јаја може смањи-

ти лош холесторол у телу и повећати висину доброг. Тиме се смањује ризик од ср-
чаних болести и можданог удара.

4. Побољшавају вид
У јајима се налазе два антиоксиданса - лутеин и зеаксантин, а они штите очи 

и смањују шансу за настанак очних болести. Уз то, побољшавају вид.
5. Дају осећај среће
У њима се налазе есенцијалне аминокиселине које су одговорне за ублажа-

вање тескобе, смањење висину стреса у телу и боље расположење.
6. Помажу изгубити вишак килограм
Поједете ли јаја за доручак, током дана ћете јести мање - тако барем твр-

де стручњаци. Висок ниво протеина у њима учиниће вас ситијим и нећете посеза-
ти за грицкалицама.

7. Штите кости
Препуна су витамина Д, што помаже у превенцији развоја остеопорозе.
8. Смањују ризик од рака
Колин, који помаже јетри да боље ради, смањује ризик од појаве рака дојке 

код жена. Колин се налази у жуманце.
9. Јачају мишиће
Пуна су протеина који су важни за брзи опоравак мишића. Добро је појести 

неколико јаја након напорног тренинга.
10. Помажу у трудноћи
Два јајета садржавају око 250 милиграма колина. Доктори препоручују труд-

ницама и дојиљама да дневно уносе 450 до 550 милиграма колина. Он помаже раз-
воју мозга бебе и у спречавају оштећења плода. Јаја морају бити добро термички 
обрађена пре конзумације.

11. Коса и кожа су здравији

Јаја садрже витамине Б комплекса који су неопходни за здраву и лепу косу 
и кожу. Не садрже глутен и угљенохидрате.

Које јаје је свеже?
Свежина јајета се лако проверава управљањем јаког снопа светлости 

(овоскопија), који детектује сваку абнормалност, сломљено јаје и друге дефекте. 
Свеже, квалитетно јаје има дебело беланце на врху и овално жуманце, као и чврсту, 
глатку, целу љуску. Када се држи у руци и затресе, његов садржај не сме да мућка. 
Свеже јаје потопљено у раствор соли тоне врхом окренутим на доле.

У разбијеном јајету изрученом на раван суд, жуманце је јасно одвојено од 
беланцета и испупчено. Свеже јаје је пријатног мириса.

Чување јаја
Идеална температура за чување јаја је четири степена, а влажност 70-80%. 

Тако могу да остану свежа четири недеље, с тим да немају оштећену љуску и да буду 
окренута ширим делом према горе. Ако је оштећена мембрана беланцета, може да 
дође до разградње беланчевина беланцета и повећане количине амонијака у жу-
манцету. Јаја после куповине не треба прати, јер се тако уништава заштитна кути-
кула и брже долази до кварења.

ПРЕПОРУКА:
Оно што се логично намеће као 

закључак јесте да их треба јести умере-
но - а то значи највише осам јаја у току 
недеље. Посебно су здрава барена без 
додатка масноће. Ипак, имајте у виду 
да не треба претеривати - јер могу да 
доведу до скока холестерола.

 Ускршња јаја су саставни део 
Ускрса, радост за децу, али и одрасле. 
Ипак, никако не бисте смели да прете-
рате са њиховим конзумирањем. Пре-
ма речима нутрициониста за Ускршње 
празнике за здраве особе је прихватљиво до три јаја дневно, али притом треба па-
зити на укупан унос холестерола из различитих извора. Они који имају проблема 
са жучи не би требало уопште да конзумирају жуманца.

ЗЗЈЗ „ТИМОК”ЗАЈЕЧАР
ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ


