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них заједница на подручју града,што по мојим сазнањима никада 
није рађено. У договору са надлежним институцијама и министар-
ством очистили смо и критично место на Злотској реци, где је река 
угрожавала пут, као и низ мањих захвата које смо спровели на Цр-
ном Тимоку. Из буџетског Фонда за заштиту животне средине са пет 
милиона динара финансирано је чишћење акумулације код Лазаре 
пећине, а поред тога што је очишћен муљ, спречено је и изливање 
воде преко бране-рекао је Данијел Алексић,члан Градског већа за-
дужен за ванредне ситуације.

Према речима Александра Миликића,градоначелника Бора 
уједно и команданта Штаба за ванредне ситуације, поред превентив-
них радњи које су успешно спроведене, сва јавно-комунална преду-
зећа су у двадесетчетворочасовној приправности.

-У току је чишћење атмосферске канализације у улицама Нико-
ле Пашића, Моше Пијаде и  Зелени булевар које спроводи ЈКП “Водо-
вод”, док ће ЈКП “3.октобар” бити задужен за отклањање последица 
које могу настати услед невремена,тако да спремност борских служ-
би оцењујем врло добром оценом-додао је Миликић.

 М.М.
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СПРЕМНИ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
Одржана седница борског Штаба за ванредне ситуације

НОВЕ МОГУћНОСТИ ЗА 
ПОљОПРИВРЕДНИКЕ

 ДАТА САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ИЗДАВАЊА 
ПОљОПРИВРЕДНОГ ЗЕМљИШТА

У Мајданпеку заседало Општинско веће

Одржана седница Скупштине општине Сокобања

БОР - Најављено невреме праћено обилним падавинама које 
се очекује до краја недеље у целој Србији не би требало да задају 
већих проблема граду Бору, јер су све службе у приправности ре-
чено је на овонедељној седници градског Штаба за ванредне ситу-
ације која је одржана по хитном поступку.

- Сви чланови тима су у пуној приправности, пумпе које имамо 
у поседу су проверене, имамо довољно џакова и фолија тако да смо 
спремни у случају потребе брзог реаговања и формирања заштит-
них бедема-нагласио је Миодраг Марковић, начелник Одељења за 
ванредне ситуације у Бору.

На састанку је оцењено да је повољно стање за Градску управу 
у Бору управо због тога што је у претходном периоду урађено мно-
го тога на превентиви.

-У току прошле године смо издвојили 1,5 милиона динара и 
очистили водотокове другог реда на критичним местима у шест мес-

МАЈДАНПЕК- На прошлонедељном заседању, чланови 
Општинског већа у Мајданпеку усвојили су предлог новог Правил-
ника о организацији и систематизацији радних места у општинској 
управи. Према њему и Одлуци о максималном броју запослених није 
предвиђено повећање броја. Тренутно је на местима извршилаца и 
намештеника ангажовано 85 службеника.

Овом приликом усвојени су извештаји Музеја, Народне би-
блиотеке и Центра за социјални рад о раду у прошлој години. Дата 
је сагласност на предлог Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у об-
ласти спорта,  којим је практично са великим закашњењем у односу 
на друге средине усклађен са Законом о спорту којим су предвиђене 
измене у начину финансирања спортских организација. На тај про-
пуст указао је приликом посете Мајданпеку, министар спорта Вања 
Удовичић, а актуелне општинске власти су овом одлуком, у практич-
но најкраћем року, исправиле грешку и створиле услове за одлучи-
вање у складу са важећим законским решењима за ову област. Томе 
ће допринети и чињеница да је усвојен и правилник о категориза-
цији спортских организација.

Овом приликом одлучено је да се објаве јавни позиви за под-
ношење захтева за одобравање подстицаја  у овој години, за инве-
стиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и за 
остваривање права на подстицај за развој овчарства. Чињеница је 
да је прошле године интересовање пољопривредника за оствари-
вање права на предвиђене погодности било сасвим солидно, а да 
се с обзиром на значајно увећана буџетска средства у овој години 
очекује несмањено, па је посебно наглашено да ће приликом кон-
курисања пољопривредницима бити од помоћи запослени у Фон-
дацији за локални економски развој, канцеларијама у Мајданпеку и 
Доњем Милановцу. И.Ћ.

СОКОБАЊА - Седница Скупштине општине Сокобања је са-
звана по хитном поступку јер је дата сагласност Министарства пољо-
привреде на програм издавања пољопривредног земљишта и било 
је важно усвојити поменуту одлуку у најкраћем року. Одборници су 
усвојили и измену одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
начину располагања стварима у својини општине Сокобања. 

Ова измена је била неопходна јер предходном одлуком нису 
обухваћени објекти који се издају на краћи период, веома су атрак-
тивни а не налазе се у екстра зони. Из тог разлога изврешна је измена 
чланова од 33. до 36. и поменутом изменом предвиђена категорија, 
посебни објекти. У питању су објекти са баштом у близини комплекса 
отворених базена „Подина“. Утврђена цена за ове објекте је 21 евро. 

У исто време извршена је једна измена којом је исправљен 
пропуст у предходној одлуци код категорије „пословни простор“ где 
нису обухваћени пословни простори од 20 до 21 метара квадратних. 

Одборници Демократске странке нису присуствовали седни-
ци. М.Б.

Фото: Архива “Тимочких”
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ГРАЂАНИМА НАЈИНТЕРЕСАНТНИЈА 
ОБЛАСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

У Бору одржана дебата о борби против корупције
ДРУШТВО

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 
1,37 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

СЛЕДИ ФОРМИРАЊЕ 
РАДНОГ ТЕЛА

Почели радови на рехабилитацији пута Кладово-Брза паланка

Одржан Округли сто о Нацрту Локалног антикорупцијског 
плана у Зајечару

БОР - Од 145 локалних самоуправа у Србији, само је 15 успело да усвоји ло-
кални план за борбу против корупције и оформи тела за реализацију тих плано-

ва, односно спроведе тај процес до краја, 
иако је то једна од обавеза у агенди за по-
главље 23 на путу ка придруживању Ср-
бије Европској унији.

- Локални план за борбу про-
тив корупције има 16 области и настао 
је као потреба да се са једне стране на-
прави транспарентност и повећа одго-
ворност локалне самоуправе. Грађанима 
су најинтересантније области јавних на-
бавки, интерна ревизија , буџет, приват-
на јавна партнерства, заштита узбуњива-
ча, могућност грађана да се жале на рад 
локалне самоуправе, које ће морати више 
да укључују грађане у доношење одлука, 
а биће регулисана и област додељивања 
новца невладиним организацијама и ме-
дијима – казао је Зоран Гавриловић, ди-
ректор Биора за друштвена истраживања, 
који је похвалио дебату одржану на ову 
тему у граду Бору која је окупила све ре-
левантне институције за борбу против ко-
рупције.

Он је нагласио да локални акцио-
ни план за борбу против корупције има за 
циљ да унапреди интегритет институција 
на локалном нивоу.

-Нажалост, немамо квалитетна истраживања о стању борбе против коруп-
ције на локалном нивоу. Проценат локалних самоуправа који је завршио процес до-
ношења ових локалних планова и тела је јако мали , негде 10 одсто, а та мера је тре-
бало да се уради до средине 2017 године. Немамо напретка од 2008. године када је 
у питању борба против корупције. За локалне планове не постоји законска обаве-

КЛАДОВО - Запослени у предузећу за путеве “Штрабаг” раде на рехабили-
тацији дела државног пута првог Б реда број 35, на деоници од Кладова до Брзе Па-
ланке, односно од будуће кружне раскрснице улица Краља Александра и Рибарске, 
до скретања за село Мироч. Реч је о деоници дугој 23,5 километара, ширина коло-
воза биће 7,1 метар, а очекује се санација мостова и бројних пропуста, као и заме-
на хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализација.

- Радови на обнови пута имају велики значај када је реч о привлачењу инве-
ститора у општину Кладово, зато су инвестиције у саобраћајну инфраструктуру при-
оритети Владе Србије, председника Александра Вучића и наравно локалне заједни-
це. Очекујем да до краја ове године буде изграђен и нови мост код Милутиновца, с 
обзиром да је стари срушен у катастрофалним поплавама 2014. године-изјавио је 
Саша Николић, председник општине Кладово.

Вредност инвестиције која се финансира из кредита Светске банке је ми-
лијарду 370 милиона динара, а рок за завршета обнове пута је 17 месеци дефини-
сано је динимаким радова који су поверени предузећу за путеве “Штрабаг”.

- С обзиром да је реч о озбиљној компанији сигуран сам да ће комплексан 
посао бити завршен до 6. септембра 2020.године како је дефинисано уговором- до-
дао је Николић након обиласка радова.

Током извођења радова саобраћај регулише семафорска сигнализација, а 
по потреби и радници са заставицама са наизменичним пропуштањем возила. За 
време радова на рехабилитацији пута саобраћај за тешка теретна возила преус-
мерава се на државни пут првог Б реда 33 Неготин-Клокочевац,саопштено је из ЈП 
“Путеви Србије”.

 М.Р.

ЗАЈЕЧАР - Округли сто о Нацрту Локалног антикорупцијског плана града 
Зајечара одржан је у малој сали Градске управе.

На скупу је представљен Нацрт Локалног антикорупцијског плана града Заје-
чара и најављени су даљи кораци – доношење плана и формирање радног тела које 
ће пратити његово спровођење.

Према речима Марине Милић, заменице градоначелника града Зајечара, 
Локални антикорупцијски план ће ступити на снагу, након што буде изгласан на 
скупштинском заседању.

-Ми смо овај план и законски морали да израдимо, с обзиром на то да је 
претходни истекао. Цео поступак израде овог антикорупцијског плана трајао је че-
тири месеца, и кроз њега смо дефинисали све оно што је било битно да би се исти 
усвојио и спроводио у некој будућности. Након израде овог Нацрта, Нацрт одлази 
на Градско веће, затим на Скупштину. Ако усвоји Скупштина, антикорупцијски план 
ступа на снагу и траје наредне четири године, рекла је овом приликом Марина Ми-
лић, заменица градоначелника.

 Текст и фотографија: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2445-odrzan-okrugli-sto-o-nacrtu-lokalnog-

antikorupcijskog-plana-u-zajecaru

за, то је обавеза у поглављу 23, и ми без овога нећемо ући у Европску унију. ЕУ има 
врло негативна искуства и са Хрватском, Бугарском и Румунијом које су ушле у ЕУ 
нереформисане управо у поглављу 23 –додао је Гавриловић. 

Градоначелник града Бора Александар Миликић је нагласио да је од вели-
ке важности стварање услова, правила понашања и референца по којима ће град 
имати одговорности, обавезе и системе за контролу корупције на локалном нивоу.

- Од 16 тачака које су кроз програм донете, град Бор већ спроводи пет. Про-
менили смо доста тога када је рец о јавности и транспарентности у одлучивању, 
спороводимо јавне расправе и доношење одлука о буџету, ценама, свему што нам 
закон налаже, радимо редовно известавање о буџету и низ осталих мера које смо 
спровели. Формирали смо антикорупцијско тело које чине стручне службе града и 
људи из цивилног друштва које је политички независно – казао је Милкић.

Зоран Андрејић, координатор радне групе за израду планова и мера за бор-
бу против корупције града Бора нагласио је да недостају системска ресења како би 
се локални план за борбу против коруције спровео на ваљан нацин.

-На нама да урадимо та системска решења а имплементација ће бити још оз-
биљнији задатак – казао је Андрејић.

Град Бор је први град у Србији који је свој локални антикорупцијски план 
донео у партиципативној процедури.

Дебати су присуствовали представници свих антикорупцијских тела са ре-
публичког нивоа, што је први случај када су у питању градови и општине које су 
усвојиле ЛАП. Д.К.

НАЈВИШЕ ЖАЛБИ НА 
РЕПУБЛИЧКЕ ОРГАНЕ

На дебати је наглашено да је из 
Бора Поверенику за информације 
од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности прошле године 
поднето 3346 жалби.

- Број жалби поверенику са 
ових простора на годишњем ни-
воу се креће од три до четири 
хиљаде. Прошле године од укуп-
ног броја поднетих жалби 46 по-
сто се односило на републичке ор-
гане или 1846 жалби, док су на 
другом месту жалбе против орга-
на локалне самоуправе а то је про-
ценат од 25,8 посто или 1028 жал-
би. У односу на тај број, град Бор 
нема велики број жалби повере-
нику против овог органа –казала 
је Тамара Рашковић, из институ-
ције повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности.
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СТАНОВИ ЗА 30 ИЗБЕГЛИЧКИХ 
ПОРОДИЦА

У Кладову и Неготину додељени кључеви нових станова

КЛАДОВО, НЕГОТИН - У кладовском насељу „Песак” Министар 
спољних послова и председник Комисије за координацију трајне интегра-
ције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић уручио је кључеве 
Лази Тркуљи, избеглици из Книна, кориснику једног од 10 станова у згради 
за избеглице из Босне и Хецеговине и Хрватске који имају пребивалиште 
на територији општине Кладово. Станови су изграђени у оквиру четвртог 
потпројекта Регионалног стамбеног програма који је вредан 18,7 милио-
на евра, од чега је 16,6 милиона донаторских средстава, док је 2,1 милион 
обезбеђен из оквира националних контрибуција.

- У оквиру Програма у Србији обезбеђена су средства за решавање 
стамбених потреба за више од 7.000 избегличких породица. Укупна одо-
брена бесповратна средства износе 127 милиона евра. Желим да се захва-
лим ЕУ која је највећи донатор Регионалног стамбеног програма, Банци за 
Развој Савета Европе, која управља Фондом, као и ОЕБС-у и УНХЦР-у. Же-
лим вам од срца да што лепше и безбрижније живите у својим новим до-
мовима- рекао је Ивица Дачић, потпредседник Владе Републике Србије.

Локална самоуправа је обезбедила земљиште за градњу станова и 
сву припадајућу инфраструктуру, истакао је Саша Николић председник те 

подунавске општине.
- Десет породица у Кладову ће коначно осетити топлину новог дома. 

Можемо бити задовољни јер је награђен труд општине Кладово која на-
ставља одговорну социјалну политику према угроженим категоријама 
људи. Веома је важно истаћи да у нашој средини од данас нема лица са 
стаусом избеглице које стамбено није збринуто - нагласио је Саша Нико-
лић, председник општине Кладово.

Церемонији уручивања кључева присуствовали су бројни званич-
ници који су пожелели леп живот станарима у објекту бруто површине 
660 квадрата, у којем је десет станова од једнособних до четворособних. 
Вредност радова је 350.000 евра, а породице које су добиле станове у пр-
вих шест месеци плаћаће закуп, а након тога моћи ће да се укључе у фазу 
откупа.

И у Неготину су министар спољних послова Ивица Дачић, комесар 
за избеглице Владимир Цуцић, Џон Јанг из Представништва УНХЦР-а у Ср-
бији, Владимир Величковић, председник општине Неготин и Драган Кату-
ца, директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору свечано 
уручили кључеве нових станова за 20 избегличких породица из Хрватске 
и Босне и Херцеговине. 

-Сви ми, који смо гледали преко Дрине на ваше патње, а потом и слу-
шали ваше исповести, не можемо да будемо равнодушни на ужасе и лична 
страдања кроз која сте прошли. И зато заиста треба славити овако радосне 
дане - рекао је у Неготину, Ивица Дачић, иначе председник Комисије за ко-
ординацију процеса трајне интеграције избеглица, који је симболично ис-
пред нове зграде у Пикијевој улици у Неготину засадио и косовски божур.

Србија, иначе, у Регионалном стамбеном програму учествује са 25.3 
милиона евра. Та давања се у првом реду односе на земљиште и пратећу 
инфраструктуру у локалним самоуправама у којима се граде станови за 
избеглице.

-Општина Неготин је дала свој допринос у изградњи нових 20 стано-
ва у припреми терена и уређењу саобраћајнице у вредности од 10 милио-
на динара-истакао је Владимир Величковић, председник општине Неготин.

 М.Р. – С.М.Ј.



БРОЈ 340 5

Додељена традиционална мајска признања
ДРУШТВО / ОГЛАС

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН

SuperNova poNuda 
za celu porodIcu 

I Sve geNeracIje

Više od 200 
kanala za sve 

generacije!

Kompletna 
ponuda 

sportskih 
kanala

Najbolje serije i 
filmovi na 
kanalima 

SuperStar TV, 
HBO i FOX      

Internet brzine 
do 120 Mb/s

Neograničeni 
minuti ka 

mts fiksnoj i 
mobilnoj mreži

Ušteda za celo 
domaćinstvo

ponuda novog kablovskog operatora Supernova krei-
rana je tako da zadovolji potrebe različitih generacija i svih 
članova porodice. za najmlađe, ali i sve one koji imaju potre-
bu za internetom velikog protoka, na raspolaganju je inter-
net brzine i do 120 Mb/s. ova brzina omogućava neometano 
korišćenje interneta na više uređaja istovremeno, čak i u si-
tuacijama kada su korisnici vrlo zahtevni.

ljubiteljima najboljih serija i filmova, ali i onima koji 
ne mogu bez prenosa utakmica omiljenih klubova na raspo-
laganju je najkompletnija ponuda televizijskog sadržaja sa 
više od 260 televizijskih i radio kanala među kojima i kanali 
sa najboljim domaćim i svetskim serijama SuperStar Tv, Fox i 
HBo. I dok žene uživaju u ljubavnim filmovima, muškarce od 
najbolje ponude sportskih kanala deli samo dozvola supru-
ge da promene program. Ili još jedan televizor, jer Superno-
va svim korisnicima paketa usluga omogućava gledanje pro-
grama na više uređaja.

Bake i deke koji ne menjajući svoje dobre navike žele da 
dugim razgovorima fiksnim telefonom održe kontakt među 
prijateljima i članovima porodice u Supernova paketima oče-
kuje neograničen broj minuta ka svim mts korisnicima bez ob-
zira da li su oni u mobilnoj ili fiksnoj mreži, kao i dodatnih 150 
besplatnih minuta ka svim drugim fiksnim mrežama.

I dok različite generacije i svi članovi porodice imaju 
svoju omiljenu Supernova uslugu, nešto im je zajedničko – 
ušteda koju će ostvariti svi novi korisnici paketa usluga Su-
pernova jer će tokom prvih šest meseci njihova pretplata 
iznositi 1 dinar mesečno. uštedu možete izračunati i sami, a 
odluku kako ćete taj novac upotrebiti moraćete da donese-
te sa ukućanima.

 НЕГОТИН - На свечаној седници локалног парламента, одржаној у Дому 
културе, Општина Неготин обележила је 12. мај, дан када је нахија неготинска при-
сједињена Србији 1833.

Мајске награде за постигнуте резултате и значајан допринос у развоју 
општине Неготин у 2018. Владимир Величковић, председник општине Неготин уру-
чио је Неготинској гимназији, Фудбалском клубу „Хајдук Вељко“ из Неготина, Власти 
Младеновићу, неготинском песнику и добитнику Драинчеве награде, за значајан до-
принос културном и књижевном стваралаштву источне Србије.

За значајан допринос у области хуманитарног рада и промоцији Неготина 
мајске награде уручене су и Вањи Ђурђевић, координатору организације „Чепом 
до осмеха“ и Давиду Матејевићу, студенту пете године Медицинског факултета.

-Прошлу годину обележили су капитални инфраструктурни радови као и 
развојна политика кроз велику подршку пољопривредницима и започети процес 
комасације у тимочком делу наше општине, чији ће бенефит постати видљив по зав-

ршетку трогодишњег поступка, уз напомену да ћемо процес комасације 
наставити и у другим тимочким селима која нису обухваћене првом фа-
зом. И у овом великом послу, у вредности од 60 милиона динара, имамо 
подршку државе и ресорног министарства. Желим да напоменем да је 
у току и израда пројекта од велике важности за развој пољопривреде. 
Реч је о пројекту наводњавања неготинске низије којим ће у првој фази 
бити обухваћено преко 6.000 хектара - рекао је Владимир Величковић.

Мајске повеље уручене су ученицима који су у прошлој календар-
ској години постигли значајне резултате: Стефану Коњаковићу, студен-
ту Техничког факултета у Новом Саду, Теодори Стевановић, ученици чет-
вртог разреда Пољопривредне школе са домом ученика „Рајко Боснић“ 
Буково, Вањи Милосављевић, ученици првог разреда средње Уметнич-
ке школе „Стеван Мокрањац“, Урошу Стојановићу, ученику осмог разре-
да ОШ „Вук Караџић“ и Марији Милосављевић, ученици седмог разреда 
ОШ „Вера Радосављевић“.

-Кроз скупштинске одлуке и решења чинили смо ефикаснијим 
рад школских одбора и самих школа, али и установа чији смо оснива-
чи и које су упућене на нас. Огласили смо се закључком о давању под-
ршке општине Неготин развоју мултимодалног саобраћајног коридора 
Исток, све у нади да ће почети његова реализација, заговарана година-
ма- истакао је, између осталог, мр Милан Уруковић, председник Скупшти-
не општине Неготин.

Титулу почасног грађанина Неготина за изузетан допринос раз-
воју општине Неготин, изградњи хуманих односа међу људима и раз-
воју сарадње у области привреде и културе, одлуком одборника, понео 

је Станко Поповић, оснивач “Еликсир групе”, која је од 2012. власник Индустрије хе-
мијских производа Прахово у Неготину. Награду је у име свог сина примила Ружи-
ца Поповић.

Локална самоуправа уручила је и Плакете општине Неготин, академику про-
фесору др Родољубу Чучуловићу из Прахова, Климентију Гулицовском, активном 
играчу и тренеру Шаховског клуба “Хемичар” из Неготина, Драгославу Мишићу и 
Матеји Војводановићу, ученику Уметничке школе “Стеван Мокрањац”.

-Као општина која се налази на тромеђи Србије, Румуније и Бугарске, у ни-
зији омеђеном Дунавом и Тимоком, она има и посебан значај, јер је кроз историју, 
па све до данас, дом различитих мањинских заједница и етницитета и место у коме 
се баштине најлепше и најразличитије традиције и обичаји овог краја. Молим вас да 
ову богату ризницу чувате и негујете и за генерације које долазе - рекао је на свеча-
ној седници Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова.

 С.М.Ј.
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ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ 
ЦЕВИ

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ 
ЂУРЂЕВДАНСКИХ 

СУСРЕТА
За стабилније и квалитетније водоснабдевање

Етно фестивал одржан у Балта Белта Бериловцу

Винарија Манастира Буково апсолутни победник манифестације

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ 
САЈАМ МЕДА И ВИНА

ДОГАЂАЈИ

НЕГОТИН - Апсолутни победник 14. Међународног сајма меда и 
вина је Винарија Манастира Буково, оцена је стручног жирија овогодишње 
привредно-туристичке манифестације у Неготину. Поред титуле апсолут-
ног победника, Винарији Манастира Буково припала је и награда за нај-

КЊАЖЕВАЦ - Етно фестивал, као други део манифестације “Молит-
ва под Миџором”, одржан је 11. маја у Балта Белта Бериловцу. Јубиларни, 
20. по реду, фестивал је окупио бројне излагаче из југоисточне Србије са 
старинским трпезама, занатима, лековитим биљем. Организован је троча-
совни културно – уметнички програм. 

Народу старопланинском и гостима, који су на капију ‘’крова Србије’’ 
дошли из целе земље, обратио се Марко Стојановић, помоћник председ-
ника Општине. 

На летњој позорници, у дворишту старе сеоске школе Јове учитеља 
смењивали су се играчи, певачи, свирачи, приповедачи. Истовремено, на 
оближњим ливадама дешавало се такмичење деце у чобанским играма. 

Тешко је било одолети мирисима који су се ширили са трпеза – од 
пита са сиром и зељем, до неизоставних јагњећих сармица и чорбица и јела 
и тор и за двор – чувеног белмужа. 

Задовољни и бројем излагача и посетилаца у Туристичкој организа-
цији овом манифестацијом најављују почетак летње сезоне на Старој пла-
нини. 

За крај, као и сваке године – награде најуспешнијима, до наредних 
сусрета, који ће, поново окупити људе у два села Старе планине - Вртовцу 
и Балта Бериловцу.  Љ.П. 

МАЈДАНПЕК- Почетком ове недеље, запослени у Јавном преду-
зећу „Водовод“ Мајданпек започели су припремне радове за замену ста-
рих цеви, новим, полиетиленским у дужини од 150 метара главног цево-
вода и 50 метара прикључног цевовода за зграде Г и Х у Хајдук Вељковој 
улици у Мајданпеку.

Преостали део посла у улици Кнеза Милоша и овој улици је већ 
урађен, тако да се читав посао замене старих водоводних цеви у Мајданпе-
ку приводи крају. Сам посао ће пуно значити за стабилност и квалитет во-
доснабдевања у граду, али и режим очувања воде, односно, елиминисање 
губитака у мрежи, наглашавају челни људи ЈКП „Водовод“, а први човек 
општине Мајданпек, Драган Поповић, додаје да пуно посла везано за за-
мену азбестних цеви полиетиленским и даље има и ЈКП „Доњи Милановац“. 

Имајући у виду обавезе које јавна предузећа имају у овој области ло-
кална самоуправа је одобрила четири јавна рада којим су на шест месеци 
ангажована 24 лица, од којих поједини и на овом послу.

И.Ћ.

боље оцењено вино у категорији црвених вина и то за Каберне 
совињон из 2015. У овој категорији друго место освојила је Вина-
рија “Јануцић” из Вељкова, а треће Пољопривредно газдинство 
Драгослава Илића из Видровца.

У категорији белих вина најбоље оцењено вино је прошло-
годишњи италијански ризлинг ПТК “Кључ” ДОО из Кладова. Друго 
место припало је Винарији “Авен” из Инђије, а треће је освојило-
Пољопривредно газдинство Зорана Васиљевића Шорка из Ро-
гљева.

Најбоље вино у категорији розе вина, по мишљењу Оцењи-
вачке комисије која је радила у саставу: доцент др Александар 
Петровић са Пољопривредног факултета у Земуну, председник, 
дипломирани инжењер технологије Маја Поповић и мастер ин-
жењер технолог Николина Лисов, чланице Комисије, произвео 
је “Подрум Миливојевић 1972” из Речке. Друго место освојио је 
Подрум “Гергина” из Неготина, а треће Винарија Светислава Ни-
колића из Инђије.

И у категорији десерних вина најбоље вино долази из 
Речке, али из “Топ Винариса”, којој је у истој категорији припа-
ло и треће место, док је друго додељено вину из Подрума “Јану-
цић” из Вељкова. Награду за најбоље оцењено вино у категорији 
специјалних, ароматизованих вина понео црвени бермет из 2018. 

кога је произвела Винарија “Равница” из Инђије. Ова винарија освојила је и 
друго место, док је треће додељено “Топ Винарису” из Речке. Туристичка ор-
ганизација општине Неготин уручила је награду за најбоље уређен штанд 
јагодинској фирми “Сани бон 91”.

Оцењивачка комисија је ових дана оценила више од стотину узора-
ка и поделила 98 винских признања, од којих 33 златне, 37 сребрних и 28 
бронзаних одличја. С.М.Ј.
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Обележен Дан победе у Другом светском рату

СЕћАЊА НА ХЕРОЈЕ НЕ БЛЕДЕ

КЛАДОВО, БОР, БОљЕВАЦ - Полагањем цвећа на спомен 
обележја у граду и на обали Дунава код насеља Вајуга, Кладово је 
и овог 9. маја обележило Дан победе над фашизмом у Другом Свет-
ском рату. На месту на коме су се 22. септембра 1944. године среле 
јединице Црвене армије и Српске девете ударне бригаде на спомен 
обележје пирамидалног облика цвеће су положиле делегације руске 
амбасаде у Београду, СУБНОРА, општине Кладово, компаније “Сило-
вије машини”, месне заједнице Вајуга. На часу историје поновио је 

је да су Срби и Руси су одувек били на истој страни.
- Поносан сам што сам био у прилици да се 

нађем на месту које представља део бурне прошло-
сти два народа. Захвалан сам људима вашег краја 
што чувају успомену на тај догађај- нагласио је Де-
нис Круглов, аташе амбасаде Русије у Србији.

На дан и из ратне прошлости путника намер-
ника подсећа садржина текста на споменику на 
коме је написано “ Овде на обали Дунава 22. Сеп-
тембра 1944. године почела су садејства Народно-
ослободилачке војске Југославије и Совјетске Црве-
не армије у завршним биткама против фашистичког 
агресора “. Из села Вајуга здружене снаге Српске и 
Руске војске кренуле су у коначно ослобођење та-
дашње земље.

- Наша је обавеза да на млађе генерације пре-
несемо сећање на оне који су животе положили за 
победу над фажизмом и слободу отаџбине.Проме-
нама политичког система не треба да се одричемо 
правих вредности и неговања традиције, јер исто-
рију не можемо да мењамо- поручио је Саша Нико-
лић председник општине Кладово.

И у Бору је полагањем венаца и цвећа 09. маја 
обележен је Дан победе над фашизмом. На спомен 

обележје настрадалима у старом центру града венце и цвеће поло-
жили су градоначелник града Бора Александар Миликић и његови 
сарадници, представници Организације резервних војних стареши-
на и Соколског друштва.

Дан победе у Другом светском рату обележен је и у Бољевцу 
где су представници општине и борачких организација положили 
венце и цвеће на спомен обележја погинулим војницима.

 М.Р-Д.К.
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МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ОКУПИО 60 
СТРУЧЊАКА ИЗ СРБИЈЕ И ИНОСТРАНСТВА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Под покровитељством Министарства здравља од 14 до 17 
маја у хотелу Моравица у Сокобањи одржава се 32. по реду Струч-
ни састанак превентивне медицине Тимочке Крајине, који је ове го-
дине окупио велики број стручњака из Србије и иностранства. 

- Од прошле године је скуп добио ширу димензију и прерастао 
у симпозијум са међународним учешћем. Теме су посвећене промо-
цији здравља, превенцији болести, хигијени и заштити животне сре-
дине, микробиологије и епидемиологије. Научни скуп све више до-
бија на значају што потврђује чињеница да је ове године забележена 
рекордна посећеност, након што је пристигло око 60 радова, што је 
импозантан број у односу на раније семинаре. Све скупа указује на 
све већу заинтересованост професора чији је фокус превентива у 
свом делокругу рада -казала је Слађана Ристић, директорка Завода 
за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара.

На скупу је било речи да се од његовог оснивања 1988 го-
дине, састанак одвија кроз четири сесије: јавно здравље и станов-
ништво, хигијена и зашитита животне средине, епидемилогија јав-
ног здравља и микроорганизми и људи.

- Овогодишњи међународни симпозијум оплеменио је вели-
ки број учесника из Беча, Аустрије, Румуније, Хрватске , Босне, Репу-
блике Српске и Србије. С обзиром да се делатност Завода за јавно 
здравље „Тимок“ из Зајечара протеже у свим општинама и градови-
ма Борског и Зајечарског округа, циљ је да сва места имају подједна-
ко равномерну заступљеност у организацији оваквих скупова као и 
да буду упознати са свим активностима које спроводимо преко Са-
вета за здравље и наших здравствених установа на територији оба 
округа – додала је Слађана Ристић.

С обзиром да је оптималан ниво здравља у заједници могуће 
постићи само заједничком акцијом здравственог са другим сектори-
ма друштва, међународни симпозујум све више добија на значају па 
поред лекара у раду учествују и социолози, психолози, демографи, 
инжењери. На скупу је наглашено да од 2012. године Стручни саста-
нак превентивне медицине Тимочке крајине постаје акредитован до-
маћи симпозијум при лекарској комори Србије и неизоставан пар-

тнер у имплементацији нове здравствене политике.
- Већ трећу годину заредом успешно сарађујемо са Заводом 

за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара када је реч о овом симпозију-
му. Новина ове године је увођење радионице на којој ћемо заједно 
са ученицима средњих школа, наставницима и школским психоло-
зима, радити на темама од значаја за јавно здравље као што су пре-
венција коришћења опојних супстанци. Са друге стране уводимо 
више научних радова научника из Прага, са Медицинског универзи-
тета у Бечу, психотерапеута из Букурешта са циљем да запосленима 
у Заводу за јавно здравље укажемо на многе теме и покажемо трен-
дове у иностранству за које постоји шанса да се и у Србији успеш-
но развијају када је јавно здравље у питању. Инострани трендови се 
односе на рад у превенцији са младима а не на кажњавање и санк-
ционисање. Реч је о програму који смо представили прошле и прет-
прошле године који радимо у сарадњи са Министарством здравља 
Србије, а који се у Бечу спроводи 27 година и довео је до тога да јав-
ност и информисаност младих људи утичу на драстично смањење 
процента коришћења опојних дрога без појаве смртних случајева – 
рекао је др Горан Митуловић, са Медицинског универзитета у Бечу.

 Он је нагласио да је циљ да се у будућнсоти уведу модерне 
методе, аналитике које се користе у анализирању пробе из класич-
ног домена јавног здравља а односе се на микробилошке пробе са 
знатно мањим трошковима и бољим резултатима. 

-Било је речи и о могућностима класичне лабораторије које 
постоје у сваком здравственом центру у Србији, брзи скрининг на 
опојне дроге и нових психоактивних супстанци и верујем да ће 
здравствени радници размислити о томе да неке од ових метода 
уведу у своје токове рада – додао је др Митуловић.

 На отварању скупа добродошлицу учесницима је упутио пред-
седник општине Сокобања Исидор Крстић, Слађана Ристић дирек-
торка Завода за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара и председник 
Научног одбора проф др Зоран Милошевић са Института за јавно 
здравље из Ниша.

Одличну сарадњу са Заводом за јавно здравље „Тимок“ из Заје-
чара похвалила је и др Весна Милановић, директорка Специјалне 
болнице Сокобања.

 – Овај састанак је јако битан јер даје значај превенцији боле-
сти. Предавања су се, између осталог, односила и на пушење где мо-
рам да нагласим да је наша установа једина институција која се бави 
превенцијом пушења и имамо развијену школу за одвикавање од пу-
шења - казала је др Милановић.

Овај међународни симпозијум одржава се у организацији За-
вода за јавно здравље “Тимок” из Зајечара, Медицинског факултета- 
Универзитета у Бечу, Института за јавно здравље “Др Милан Батут” 
из Београда, Института за јавно здравље Ниш, Медицинског факул-
тета - Универзитета у Нишу, Географског факултета - Универзитета у 
Београду и Медицинског факултета - Универзитета у Загребу.

 Д.К. 
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