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УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗГЛАСАН РЕБАЛАНС

Одржана седница Градског већа града Бора

У Мајданпеку прошлог четвртка заседала Скупштина општине

БОР - Чланови Градског већа града Бора усвојили су на данашњој 
седници предлоге одлука о организацији Градске управе као и о измена-
ма одлуке о јавним расправама.

-Ова одлука садржи десет поглавља и доноси се ради усклађивања 
са новим законом о локалној самоуправи са статутом града јер се претход-
на одлука односила на организацију рада Општинске управе. Овом одлу-
ком усклађујемо у целини рад Градске управе. Што се тиче средстава, биће 
потребно да се обезбеди буџетом за рад комуналне полиције-рекла је Љу-
бинка Јелић, начелница Градске управе.

Слободан Баџа, секретар Градске скупштине нагласио је да ће се убу-
дуће јавна расправа спроводити према прописима које предвиђа буџет-
ски систем. 

Усвојен је и предлог решења о разрешењу директора ДОО Бизнис 
инкубатор центра Анабеле Стојановић која је поднела оставку као и пред-
лог решења о именовању в.д. директора ове институције где је предложен 
Радоица Траиловић.

Већници су усвојили и извештај о раду Градске управе града Бора 

за 2018. годину.
-Током 2018 године је Градска управа обављала рад кроз осам оде-

лења. Требало би да се у будућности ради на повећању броја запослених, 
подмлађивању кадра и наставити са активностима на побољшању поло-
жаја запослених нарочито са средњом и нижом стручном спремом па и 
вишом школом, и са модернизацијом управе у сваком смислу, унапређи-
вању и даљем увођењу електронског рада у Управи. Требало би да наста-
вимо са легализацијом софтвера у Градској управи – казала је начелница 
Љубинка Јелић.

На седници је усвојен и предлог правилника о организацији и си-
стематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву града 
Бора, стручним службама и посебним организацијама града Бора. Такође су 
усвојени и предлог закључка о спровођењу јавне расправе о нацрту одлу-
ке о изменама и допунама одлуке о буџету града за 2019. годину.

-Након ребаланса, буџет треба да износи нешто више од три милијар-
де динара и остварено је увећање је 450 милиона динара. У првом кварталу 
приход је увећан за 180 милиона динара. Ребалансом смо предвидели су-
финансирање на санацији фасада на зградама у Бору за шта је предвиђено 
30 милиона динара. Одређене зоне града су у врло лошем стању и наша је 
обавеза да то уредимо. Битно је да морамо да наставимо са активностима из 
области комуналних делатности. За санацију платоа на пијаци је предвиђе-
но 14,4 милиона а за радове на изградњи прихватилишта за псе 19 милио-
на динара. Субвенција за плаћање угља је 60 милиона динара. Ове године 
морамо радити на Б магистрали јер се показало да суграђани имају прекид 
у снабдевању топлотном енергијом и слаб ниво достављања услуга–рекао 
је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

 Између осталог, у оквиру овог предлога водило се рачуна и обла-
сти локалног економског развоја, као и за развој пољопривреде и туризма, 
школства, путне инфраструктуре, постављање видео надзора у граду Бору.

Дневни ред је допуњен предлозима одлука о разрешењу и имено-
вању чланова Школских одбора ОШ „Петар Радовановић“ у Злоту и ОШ Ђура 
Јакшић у Кривељу, и именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Ка-
раџић“, који су такође усвојени.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК- На седници СО у Мајданпеку прошлог четвртка 
усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета општине. Условљен је по-
већаним приходима који су у великој мери резултат пословања компаније 
ZiJin Bor, огранка РБМ.

Како су и са овог заседања изостали одборници опозиције (одбор-
ници листе „Др Марко Радуловић- Српски покрет Двери“, са које је одбор-
ница, Сања Павловић поднела је оставку, па ће на наредном заседању, за 
одборника бити изабран први следећи кандидат са те листе), а будући да је 
о већини разматраних питања претходно позитиван став заузело Општин-
ско веће, а о најважнијим питањима, попут завршног рачуна буџета и пр-
вог овогодишњег ребаланса одржана јавна расправа, скупштинска већи-
на је без дискусије и посебне расправе изгласала одлуке.

Завршни рачун буџета општине за прошлу годину усвојен је у за-
коном предвиђеном року и обележен је реалним планирањем, пошто су 
предвиђени приходи остварени са 95,36 одсто, а расходи имали индекс 
остварења осад 83 процента, па је вишак прихода од 153 милиона динара 
пренет у ову годину.

Усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета, за који је Гордана Ни-
колић испред Одељења за финансије, буџет И трезор образложила да је 
условљен је увршћивањем прошлогодишњег вишка прихода и за 156 ми-
лиона динара већим приходима, а дас у расходи највећим делом усмере-
ни на капиталние издатке.. 

Овом приликом одборници су усвојили извештај о усклађености 
активности и програма рада јавних предузећа у првом кварталу, кадров-
ски план општине, извештаје о раду појединих установа и дали су саглас-
ност на измене у програму пословања Јавног предузећа за грађевинско 
земљиште и путеве, ЈП за стамбена питања и Јавног комуналног преду-

зећа „Мајданпек“ коме су у овој години одобрене субвенције од укупно 152 
милиона динара, 132 за набавку мазута и 20 милиона за ремонт котлова.

У оквиру кадровских питања дужности вд директора Центра за кул-
тиуру Мајданпек разрешен је Љубиша Голубовић, а постављен Саша Мар-
тиновић, дипломираног инжењера металургије.

 И.Ћ.



БРОЈ 342 3

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СПРЕМНЕ ЗА 
РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА

Одржана друга редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Борског управног округа
ДРУШТВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦЕ „МОШЕ ПИЈАДЕ“

У УДАРНЕ РУПЕ 47 
ТОНА АСФАЛТА

Град Бор ове године издвојио 100 милиона динара за 
асфалтирање градских улица

У граду на Дунаву завршена санација улица у граду и селима

БОРСКИ ОКРУГ - На седници Окружног штаба за ванредне ситуа-
ције Борског управног округа разматран је извештај о спроведеним мера-
ма на унапређењу и заштити од штетног дејства вода II реда у 2019. годи-
ни у надлежности локалних самоуправа на територији Борског управног 
округа и извештај о стању извршених припрема за одбрану од града на те-
риторији Борског управног округа за ову годину.

На седници је похваљен рад повереника, представника месних зајед-
ница града Бора и градски штаб за ванредне ситуације, на спровођењу пре-
вентивних мера којима су спречени било какви негативни ефекти који су 
могли да се појаве услед већег количина падавина које су се десиле на овом 
простору у претходном периоду.

У извештају о спроведеним мерама на унапређењу и заштити од 
штетног дејства вода II реда у 2019 години у надлежности локланих самоу-

БОР - Градоначелник града Бора Александар Миликић обишао је ра-
дове на уређењу главне градске улице „Моше Пијаде“.

-Због неповољних временских услова мало су били продужени ра-
дови на реконструкцији улице Моше Пијаде. Данас имамо потпуно нов ре-
конструисани део улице и проширење за аутобуско стајалиште које ће де-
финитивно омогућити бржу фреквенцију саобраћаја и мање застоја. Циљ 
је да обезбедимо боље услове за живот наших суграђана и подигнемо ква-
литет живота у области инфраструктуре. Зато смо и урадили петогодишњи 
план асфалтирања и уређења градских и сеоских месних заједница-казао 
је Миликић.

Град Бор је ове године издвојио 100 милиона динара за асфалти-
рање улица у граду.

-Упоредо са уређењем и асфалтирањем градских улица радимо и 
уређење атарских и сеоских путева. На дневном нивоу се одвезе до 120 ку-
бика ризле по селима како би се радови одвијали несметано. У наредних 
пет година ће бити реконструисани паркинзи, а биће проширени и отво-
риће се нова паркинг места у граду-каже Миликић. 

Одмах по завршетку радова у улици „Моше Пијаде“ радиће се пар-
кинг и раскрсница улице Моше Пијаде-Албанске споменице.

-Планирамо да питамо грађане шта мисле на тему формирања у гра-
ду пешачке зоне по угледу на веће градове , тако што би се у улици Моше 
Пијаде урадила комплетно реорганизација саобраћаја и да град добије пре-
лепо шеталиште - додаје Миликић.

 Д.К.

КЛАДОВО - Радници Зајечарског предузећа за путеве “Штрабаг” 
у оквиру пролећне санације саобраћајне инфраструктуре закрпили су 
оштећења на коловозу у више улица у граду. За ту намену утрошено је 10 
тона асфалтне масе јер је намера да се елиминишу такозване “ударне рупе” 
како би се саобраћај у граду одвијао безбедно.

- Овог пролећа измењен је режим радова јер се оштећења на коло-
возу не санирају два пута годишње већ према потреби током целе године. 
Ово је друга фаза радова на градским улицама која ће допринети да се са-
нирају сва већа оштећења на коловозу. Наредни корак је обележавање хо-
ризонталне и стална контрола вертикалне саобраћајне сигнализације јер 
је приоритет да се безбедност свих учесника у саобраћају подигне на виши 
ниво- истакла је Данијела Бојанић, дипломирани саобраћајни инжењер.

У санацију оштећења на коловозу до сада је уграђено 47, од укуп-
но 107 тона асфалтног застора, колико ће се до краја године користити за 
поправку улица у граду и у насељеним местима у општини Кладово. Укуп-
на вредност радова је два милиона динара, а инвеститор је локална само-
управа. М.Р.

права на територији Борског управног округа наводи се да је Борски Штаб 
за ванредне ситуације на седници одржаној 13. маја утврдио добру спрем-
ност субјеката који учествују у спровођењу мера одбране од поплава. Водо-
токови су били очишћени претходне године, што ће бити настављено и ове, 
изведени су радови чишћења сливника атмосферске канализације у гра-
ду, успостављен мониторинг водостаја водотокова, уведено 24-часовно де-
журство у ЈКП „Водовод“, док је комунално предузеће „3.октобар“ формира-
ло екипу за интервенције на терену, а Тим за спасавање на води Одељења за 
ванредне ситуације у Бору је у сваком тренутку био спреман за реаговање.

Штаб за ванредне ситуације у Неготину је на време регистровао кри-
тичне локације на територији општине и на седници је константовано до-
бро стање канала за прихват атмосфеских вода, активно се пратило стање 
и ниво воде на водотоковима II реда, а активиран је био и СОТ за зашти-
ту од поплава.

Штаб за ванредне ситуације у Кладову је на седници од 13 маја је 
услед тада најављених падавина оценио стање стабилним са задатком да 
се подигне приправност. Све службе су биле спремне да реагују у случају 
потребе, а Општинска управа Кладово је била спремна да део запослених 
радника који имају систематизовану обавезу у опису послова да у случају 
ванредних ситуација помажу у раду Штаба. Усвојена је била и препорука 
којом од ЈП „Србија воде“ тражи да се помогне општини Кладово на утврђи-
вању тока Подвршке реке.

Спремни у случају појаве поплава били су и у Мајданпеку. Јавна пре-
дузећа су имала на располагању довољно механизације, џакове за насипе, 
алате и остало што је потребно. Општина Мајданпек је планирала и сред-
ства у висини од 2.290.000 динара за извођење превентивних радова на во-
дотоцима II реда у 2019. години.

Све локалне самоуправе на територији Борског округа су израдиле 
оперативне планове одбране од поплаве вода II реда. Д.К.
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ПРИЈЕМ ЗА КАТАРИНУ 
ЈОВАНОВИЋ

Диплома за треће место из француског

КЛАДОВО - Катарина Јовановић, учени-
ца осмог разреда Основне школе „Вук Караџић” 
освојила је треће место на Републичком такми-
чењу из француског језика јер је имала 43 поена 
на писменом и максималних 15 на усменом испи-
ту, наглашено је на пријему који је тим поводом 
приредио Саша Николић, председник општине 
Кладово. Катарина је прва ученица која је у род-
ни град донела диплому са државног такмичења 
из страних језика.

- Доста сам вежбала и то ми се вратило 
трећим местом у Србији. Пре тога била сам нај-
боља на општинском и Окружном такмичењу. 
Срећна сам што сам школу и град успешно пред-
стављала на испитима знања из француског јези-
ка - казала је Катарина Јовановић.

Да у кладовским образовним установама 
има талентованих школараца потврђују и број-
на признања која су и овог пролећа стигла у град 
на Дунаву. То препознаје и тиме се поноси и ло-
кална самоуправа.

- Реч је о школарцима на које морамо бити 
поносни јер осим личног успеха они афирми-
шу школе, своје професоре и наставнике, али И 
општину Кладово. За све носиоце признања са 
школских такмичења и њихове педагоге прире-
дићемо традиционални пријем на којем ће им бити уручене новча-
не награде - истакао је Саша Николић, председник општине Кладо-
во на пријему за Катарину Јовановић, њеног професора француског 

језика Марка Грујичића, просветног педагога и директорку ОШ „Вук 
Караџић” Гордану Јовановић.

 М.Р.
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Завршен шести Вокални етно фестивал младих у Неготину

Илино код Бољевца било домаћин међуокружног такмичења сеоских КУД-ова

ДОГАЂАЈИ

ТРИЈУМФОВАЛИ КЛАДОВЉАНИ, 
БЕОГРАЂАНИ И КРАЉЕВЧАНИ

СЕЛО ИЛИНО СВЕ АТРАКТИВНИЈЕ 
ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

НЕГОТИН - Певачка група Одсека за традиционално певање и сви-
рање МШ “Мокрањац” из Београда и Етномузиколошки одсек СМШ “Сте-
ван Мокрањац” из Краљева победници су шестог Вокалног етно фестива-
ла младих у категорији традиционалног певања, а Етно група “Гривна” ОМШ 
“Константин Бабић” из Кладова и Етно ансамбл “Култ” из Краљева у катего-
рији обрада.

Жири у саставу: др Драгица Панић Кашански, доцент на Академији 
умјетности Универзитета у Бањалуци, др Злата Марјановић, професор тра-
диционалног певања, свирања, народних ансамбала и етномузикологије и 
Зоран Богдановић, доцент на Новој академији уметности Европског уни-
верзитета у Београду, направио је преседан ове године и доделио чак че-
тири прва места на Вокалном етно фестивала младих (ВЕФ) који је одржан 
у Неготину у организацији Креативног удружења „Него“, а под покровитељ-
ством Министарства културе и општине Неготин. 

Пресудиле су, истакла је др Панић Кашански, нијансе а разлика из-
међу победничких ансамбала износила је тек поен. Због тога су у обе ка-
тегорије тријумфовала по два ансамбла, али су плакету Фестивала, рад Ду-
шанке Ботуњац, добили Београђани и Кладовљани.

У категорији обрада првопласирани су Етно група “Гривна” ОМШ 
“Константин Бабић” из Кладова и Етно ансамбл “Култ” из Краљева.

Најмлађи учесник ВЕФ-а, Етно група “Гривна, осим првог места у кате-
горији обрада освојили су и оба специјална признања. Ивана Болдорац до-
битник је специјалног признања као најбољи вокални солиста овогодишње 

фестивалске селекције, а нашој Неготинки, Јесенки Јоветић, наставници 
солфеђа у кладовској музичкој школи и уметничком руководиоцу “Грив-
не” уручена је награда као најбољем музичком педагогу за очување и не-
говање музичке баштине.

-Ово је било неочекивано и заиста смо захвални и организаторима и 
жирију што смо уопште и учествовале на фестивалу, с обзиром да смо најм-
лађи. Носимо лепе утиске и заиста је било добрих ансамбала. Нама је задо-
вољство и велика награда што смо уопште доспели овде, а камоли и што 
смо добили оволики број награда. Драго нам је и на овако лепим комента-
рима жирија. Ово нам заиста и за нас, и за школу и за Кладово заиста пуно 
значи- прве су импресије Јесенке Јоветић.

У категорији традиционалног певања прво место освојили су Певач-
ка група Одсека за традиционално певање и свирање МШ “Мокрањац” из 
Београда и Етномузиколошки одсек СМШ “Стеван Мокрањац” из Краљева.

Друго место у овој категорији освојили су: Одсек за традиционално 
певање Музичке школе “Коста Манојловић” из Смедерева, Женска певачка 
група “Берегиње”КУД “Ђидо” из Бечеја и Женска певачка група КУД “Мијат 
Машковић” из Колашина.

-Детаљно смо припремали програм и били спремни за овако јаку 
конкуренцију, тако да смо ми веома изненађени и пресрећни. Зато смо и 
јако поносни и на себе и на остале, и на колегијалност која је овде на фе-
стивалу победила, пријатељством међу децом. Можда је пресудио избор 
песама, пошто смо се потрудили да прикажемо стилове различитих дело-
ва Србије и мислим да је то превагнуло- каже Бојана Кнежевић, професор 
стручних предмета на Одсеку за традиционалну музику СМШ “Стеван Мо-
крањац” у Краљеву.

Ове године за титулу најбоље надметало се 10 вокалних група из 
Краљева, Неготина, Кладова, Бечеја, Смедерева, Београда, Ниша, Кикинде, 
али и Колашина (Црна Гора) и Истибање (Македонија).

-Радује нас што је интересовање за фестивал толико да нам долазе и 
групе из региона и да је ВЕФ интернационалан. Фестивал афирмише нашу 
традицију и чини да ово што радимо буде ближе широј јавности. Доказ за 
то су управо сви ови извођачи који су на најбољи начин приказали како се 
чува традиција-каже Данијела Марковић из Креативног удружења “Него”.

 С.М.Ј.

 БОЉЕВАЦ - Пре десетак година у селу Илино је основано култур-
но-уметничко друштво „Илинско врело“, названо по издашном извору хлад-
не воде, који је јединствен на подручју Бољевца. 

КУД је тада окупљао само децу, али је временом прерастао у озбиљ-
но фолклорно друштво, које данас има седамдесет чланова, од најмлађих 
предшколаца до ветерана. У рад друштва су се укључили млади из Бољев-
ца и других села, а осим традиционалне црноречке игре, у КУД-у посебно 
негују инструменталну музику и изворно певање. 

У време кад је у овом селу Туристичка организација Бољевац от-
почела уређење етно комплекса и када је отворена завичајна кућа вајар-
ке Љубинке Савић Граси, рођене у Илину, на иницијативу КУД-а „Илинско 
врело“ организован је први Сабор дечјег стваралаштва, који је током де-
сетогодишњег трајања постао значајна културно-туристичка манифеста-
ција општине Бољевац. Сабор се сваке године организује почетком авгу-
ста и окупља дечје фолклорне ансамбле из свих крајева Србије. Ове године 
Илино је добило још једну манифестацију, а реч је о међуокружном такми-
чењу сеоских кореографисаних фолклорних друштава.

-Захваљујући нашем раду и успешним наступима на фолклорним 
манифестацијама широм земље, Савез аматера Србије нам је понудио да 
ове године будемо домаћини међуокружне смотре сеоских кореографских 
фолклорних група, односно квалификационог такмичења за републичку 
смотру, која се одржава у Кличевцу код Пожаревца. Уз велико разумевање 
од стране локалне самоуправе, која нам је финансијски помогла, као и мес-
не зајенице Илино, успели смо да у кратком року организујемо ову смотру. 
Ове године учествују четири друштва из Рудне Главе, Сикола, Великог Из-
вора и ми као домаћини. Планирамо да од наредне године уведемо и дру-
ге садржаје и окупимо више КУД-ова - каже Микица Милановић, руково-
дилац КУД-а „Илинско врело“. 

Село Илино иначе има осамдесетак житеља, али захваљујући напо-
рима локалне самоуправе, Туристичке организације, као и Месне заједни-
це, која је иницирала уређење сеоског дома културе и читавог простора у 
центру села, ово место постаје све атрактивније за развој сеоског туриз-
ма. У последњих неколико година, овде је изграђено више нових објека-
та, намењених гостима и туристима који воле одмор у нетакнутој природи.

Манифестације попут Сабора дечјег стваралаштва и управо одр-
жаног такмичења КУД-ова источне Србије, допринеће још бољој препо-
знатњивости Илина на туристичкој мапи општине Бољевац. 

 М. Г.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Бољевац. Ставови изнети 

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“.
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„Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ (1)

Спајање Дома здравља и Опште болнице

ПОДРШКА РОДИТЕЉСТВУ

ПОХВАЉЕН РАД ЈАВНИХ УСТАНОВА

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ-Гашење привреде и недостатак радних места, не-
повољно друштвено окружење, нерешено стамбено питање и немо-
гућности за његово решавање у ближој будућности само су неки од 
разлога који коче младе да уплове у брачне воде и планирају ства-
рање породице.

Према попису из 2011. године, у општини Књажевац чак 63 од-
сто породица са децом има само једно дете. Наредна трећина њих 
око 33 одсто има два детета, док је занемарљив проценат оних по-
родица са три и више детета.

Депопулација простора најизраженија је у сеоским средина-
ма. Око 90 одсто укупних миграција чинемиграције сеоског станов-
ништва.Основни узрок миграција су запошљавање у другим сре-
динама,школовање, одлазак на рад у иностранство...На селу живи 
претежно старачко становништво, па се број становника рапидно 
смањује.

Повећање наталитета један је од главних стратешких циљева, 
како на државном тако и на  локалном нивоу. Борба са “белом ку-
гом” које је последњих деценија присутна у целој Србији, а посеб-
но у Тимочкој Крајини алармирала је и надлежне у општини Књаже-
вац, да разним подстицајним мерама рађања покушају да промене 
постојеће стање и зауставе негативан тренд.

’’Питање негативног природног прираштаја је питање које тре-
ба да се решава и системски и систематски. То није питање које се 
може решити преко ноћи. Ми смо тај процес започели неким мера-
ма за које мислимо да могу да дају резултате. Свака породица за пр-
ворођено и другорођено дете добија једнократну помоћ у износу 
од 35.000 динара, а за треће дете 100.000 динара. Оно што је специ-
фично за општину Књажевац је подстицај незапосленим мајкама, за 
рађање трећег детета, у износу од 480.000 динара, који се исплаћују у 
24 месечне рате. Локална самоуправа брине и о породицама које се 

боре са стерилитетом, па ниједан пар, који се до сада обратио захте-
вом за ову врсту помоћи није одбијен. Из буџета се издвајају и сред-
ства за помоћ у лечење деце. Уз све мере које локална самоуправа 
предузима у циљу  повећања наталитета, на више начина пружа се и 
подршка родитељству. Сви књажевачки основци добијају бесплатну 
ужину, као и бесплатне уџбенике за свако треће, четврто и пето дете 
у породици. У школу, са бесплатним књигама, иду и ученици из со-
цијално угрожених породица“, рекао је недавно Милан Ђокић, пред-
седник општине Књажевац.

Ђокић је додао да питање наталитета није питање економског 
стандарда грађана. По његовим речима у најбогатијим земљама све-
та је најнижа стопа наталитета, док се у најсиромашнијем делу Србије 
као што је Санџак рађа највише деце, док се у Војводини као најбо-
гатијем делу рађа најмање деце.

-То је питање психолошког кода који сви ми заједно морамо 
да мењамо и да на томе радимо. То је битка које се не води ни на го-
дину дана, ни на пет, већ ћемо резултате моћи  да меримо тек за де-
сетак година-закључује Ђокић.

У Књажевцу су примећени и подстицаји усмерени на оживља-
вање привреде, нарочито мале привреде, као и многобројна ула-
гања у подстицајна средства за развој пољопривреде, што све скупа 
указује на покушај да се отворе нова радна места и Књажевчанима 

пруже добри услови за живот како би остали да живе и раде у свом 
родном месту, ту заснују и прошире породицуупркос настојањима 
да напусте Књажевац, што је такође један од могућих директних ути-
цаја на пораст наталитета. М.М.

“Oвaj мeдиjски сaдржaj суфинaнсирaн je oд стрaнe oпштинe Књaжeвaц. Стaвoви из-
нeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи je дoдeлиo 
срeдствa.”

БОР - Александар Миликић, градоначелник града Бора похва-
лио је рад свих јавних установа за које је рекао да озбиљно и квали-
тетно спроводе све активности из својих програма рада.

-Све установе су прошле године оствариле позитиван напре-
дак у раду, сва буџетска средства су оправдала и подигла ниво ус-
луга које имају. За разлику од јавних предузећа, установе озбиљ-
но и квалитетно реализују своје програма рада –казао је Миликић.

Он је нагласио да се од јуна очекује поновно спајање Дома 
здравља и Болнице у једну медицинску установу.

-Новим законом о здравственој заштити предвиђено је да се 
врши спајање здравствених установа. Град Бор је био један од ретких 
који су имали то раздвајање. Лично сам Већницима, директорима 
Болнице и Дома здравља сугерисао да будемо међу првима када је 
спајање у питању, већ смо имали састанак у Министарству здравља 
и од пловине јуна ће отпочети процес спајања. Што се тиче гужве у 
Дому здравља које су се недавно десиле на Интерном одељењу, мој 

захтев и молба је био да се под хитно и директори Опште болнице 
и Дома здравља укључе и реше тај проблем. Гужве су сада видљи-
во смањене а најбитније је да мене, нити икога од грађанина не ин-
тересује чија је одговорност, већ да свако мора да одговара за по-
сао који ради, а грађани Бора не смеју да трпе – додао је Миликић.

 Д.К.
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КЛАДОВО ДОБИЛО СТАТУС БИСЕР ДУНАВА

БИРОКРАТИЈА КОЧИ 
ОТВАРАЊЕ ВРТИЋА

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 
„БОЉЕВАЦ“ 2019.

Чека се на сагласност за упошљавање нових радника

Овогодишња колонија трајала је шест дана

КЛАДОВО - Кладову је додељен статус Бисер.Дунава на међу-
народној конференцији, одржаној прошле недеље у Аустрији, када 
је званично формирана и „Мрежа за одрживу мобилност и туризам 
дуж Дунава – Бисери.Дунава“ чије је седиште у Линцу, у Аустрији 
https://www.danube-pearls.eu/en/.

Осим Кладова, овај статус је добило још свега 10 дестинација 
на Дунаву, од Улма у Немачкој до делте Дунава у Румунији. Осим Кла-
дова, у мрежу дунавских одрживих дестинација су укључене и дести-
нације из Немачке, Аустрије, Мађарске, Словачке, Словеније, Хрват-
ске и Румуније.

Кладово је овај статус добило јер је испунило критеријуме 
стандарда одрживе мобилности у туризму. У испуњењу ових стан-
дарда, као и у целом процесу добијања статуса Бисер Дунава, Кладо-
ву су значајну помоћ пружили РАРИС - Регионална агенција за развој 
источне Србије и ДЦЦ (Дунавски центар за компетенцију).

Том приликом је Сертификат у име Кладова примио Владан Је-
ремић, директор РАРИС-а и данас га је на званичној Конференцији 
за штампу предао општини Кладово.

Дунав је обећавајућа и неконвенционална туристичка дести-
нација која не познаје границе. Са 2.888 км од извора до делте, Ду-
нав је друга најдужа река у Европи, која повезује богатство људи, 
култура и земаља. Сваки део реке емитује своју магичну атракцију: 
од импресивних природних лепота до архитектонских сведока бо-
гате и бурне прошлости, до шармантних села и живахних метропо-
ла на обалама Дунава. Изванредне атракције дуж Дунава се слажу 
као бисери на огрлици.

Заједничка визија Мреже за одрживу мобилност и туризам 
дуж Дунава – Бисери. Дунава је да помогне развој Дунавског регио-
на, који пружа друштвено правичну, економски одрживу, еколошки 
прихватљиву и здраву мобилност и туризам како за грађане тако и 
за госте региона:

•	 Развојем еколошки прихватљивих, ниско-емисионих, мулти-

БОР - Ново обданиште у насељу Нови градски центар почеће 
са радом чим се добије сагласност за упошљавање 26 радника, који 
ће са децом радити у оквиру пет група и једне развојне групе.

-Нисмо још увек добили сагласност за пријем 26 нових радни-
ка у вртићу у НГЦ. Објекат је завршен, ових дана пристижу креветићи 
и сва дидактичка опрема, тако да је комплетан посао око уређења 
овог објекта завршен. Проблем није код нас већ у Закону о забра-
ни запошљавању а ми ћемо са наше стране уложити све напоре да 
добјемо неопходне сагласности за повећањем броја радника за још 
26 особа. Евидентно је да смо посао мало продужили од предвиђе-
ног али су радови у целости завршени и чека се на бирократско да-
вање сагласности за ново запошљавање – каже Александар Мили-
кић, градоначлник града Бора.  Д.К.

БОЉЕВАЦ - Културно-образовни центар у Бољевцу, већ шест 
година, у мају месецу организује ликовну колонију, која представља 
својеврстан увод у програме Фестивала народног стваралаштва „Цр-
норечје у песми и игри“, који се традиционално одржава другог ви-
кенда у јуну пуних 49 година. 

Овогодишња колонија, за разлику од пређашњих, трајала је 
шест дана, а уметници су селектовани на јавном конкурсу. Учество-
вали су академски сликари из Параћина, Ниша, Панчева и Мајданпе-
ка, а њихове радове, као и радове са свих претходних сазива, публи-
ка ће моћи да види на изложби коју организатори планирају током 
јесење сезоне.   М. Г.

модалних и ефикасних транспортних система и одрживих 
туристичких услуга заснованих на обновљивим изворима 
енергије, уштеде енергије и ресурса; 

•	 очувањем природне и културне баштине и вођењем рачуна о 
осетљивим екосистемима  Дунава;

•	 подршком одрживом регионалног развоја и пружањем нових 
шанси за зелену економију и зелена радна места у региону.
У целом процесу добијања статуса Бисер.Дунава, Кладову су 

значајну помоћ пружили РАРИС и ДЦЦ у оквиру пројекта Трансдану-
бе.Пеарлс (Бисери Дунава) - Мрежа за одрживи транспорт дуж Ду-
нава, који се реализује у оквиру Дунавског Програма, а финансира 
од стране Европске Уније. Пројекат води Аустријска агенција за за-
штиту животне средине, а у њему учествује 15 организација из 9 зе-
маља. Партнери у пројекту из Србије су РАРИС и ДЦЦ. Придружени 
стратешки партнери из Србије на пројекту су: Министарство живот-
не средине, Развојна агенција Србије и општина Кладово. Пројекат 
Трансданубе.Пеарлс има за циљ да успостави одрживи транспорт 
у туризму дуж Дунава кроз изградњу мреже одрживог транспорта.
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ОБОЉЕЊА ИЗАЗВАНА БАКТЕРИЈОМ 
StreptococcuS pyogeNeS

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ВЕСТИ

У БРЕСТОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
БИОДИВЕРЗИТЕТА И ПАРКОВА

ЗА УРЕЂЕЊЕ САВАЧЕ 
10 МИЛИОНА ДИНАРА

Компанија Ракита ауторима најбољих ликовних и литерарних 
радова доделила награде

Министарство туризма подржало пројекат Предшколске 
установе „Бамби“

Стрептококус пиогенес је бактерија која се врло често 
налази у носнождрелној слузокожи здравих особа, не изази-
ва никакве тегобе, али се може пренети на друге особе и код 
њих изазвати обољење са разним манифестацијама. Ова поја-
ва позната је као клицоноштво. Најчешће изазива локализова-
не гнојне инфекције, односно инфекције које су ограничене на 
одређене регије (гнојава ангина, инфекције коже..), инфекције 
које настају деловањем штетних материја бактерија – токсина, 
када се може јавити шарлах или ређе црвени ветар, и на крају 
посебна група обољења која настаје након прележане инфек-
ције и реакције имунског система (обољење бубрега, обољења 
срчаних залистака ). 

Ова бактерија има афинитет да се везује за ћелије слуз-
нице носа и гуше, као и за ћелије коже. Најчешће се преноси 
капљичним путем и директним контактом . 

Под микроскопом се уочавају лоптасте бактерије које се 
групишу у виду ланаца (слика 1), карактеристичан пораст на 
хранљивој подлози (слика 2).

Стрептококус пиогенес најчешће изазива гнојаву анги-
ну код деце предшколског и школског узраста ( 4-18 година). 

Поводом Светског дана биодиверзитета и Европског дана пар-
кова, који се обележава сваког 23. маја, у основној школи “Станоје 
Миљковић” у Брестовцу организовани су бројни програми у којима 
су учествовали најмлађи. 

Одржана је радионица о заштити биодиверзитета као и квиз 
знања, предавање на тему “Угрожавање и заштита биодиверзитета”, 
а како би се код најмлађих подигла свест о значају рециклаже ко-
муналног отпада, ученици основне школе “Душан Радовић” из Бора 
одржали су пред својим вршњацима еколошку представу “Ђубрићи”.

Ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на тему 
заштите животне средине компанија Ракита је доделила награде, а 
на крају у дворишту школе „Станоје Миљковић“ симболично је за-
сађено дрво.

Обележавање ових значајних датума одржава се у оквиру “Еко-
лошких дани Бора 2019” и акције “Чистије реке – здравија села” коју 
организује компанија Ракита уз подршку града Бора, месних заједни-
ца Брестовац и Метовница и еколошке организације Друштво мла-
дих истраживача Бор.

БОР - Предшколска установа „Бамби“ добила је 10 милиона ди-
нара од Министарства туризма на основу пројекта који се односи на 
реконструкцију одмаралишта „Савача“ код Бора.

-Ове године свака јавна установа је добила по један пројекат. 
ПУ „Бамби“ је добила од Министарства туризма средства по пројек-
ту који смо радили пре две године за реконструкцију „Саваче“ што 
ће се односити на једну фазу сређивања тог објекта. Тим пројектом 
смо предвидели да свака соба има своје купатило, да броји од два 
до три лежаја, и да такав објекат подигнемо на ниво какав је данас 
неопходан за смештај ђака, ученика и предшколаца. „Савача“ је би-
сер развоја школског туризма и у том правцу идемо. Поред Мини-
старства и град Бор ће издвојити одређена средства и сигуран сам 
да ће Савача следеће године изгледати потпуно другачије и да ће 
бити самоодржива – казао је Миликић. Д.К.

Симптоми који се јављају су висока температура, слабост, гла-
вобоља, изражен бол у грлу. Крајници и меко непце су црве-
ни, отечени, и покривени жуто - белим наслагама, чепићима. 
Вратне лимфне жлезде су често увећане и болне.

За микробиолошки преглед се узима брис ждрела, брис 
носа, гнојаве наслаге са крајника, али и други узорци у завис-
ности од клиничке слике (брис ране, крв код сумње на продор 
бактерија у крвоток, крв код сумње на шарлах, оштећења ср-
чаних залистака, или бубрега АСТ—антистрептолизински ти-
тар). О врсти потребне анализе одлучује лекар .

Терапија стрептококних обољења спроводи се према те-
сту осетљивости (антибиограму). Да би се инфекције мале деце 
држале под контролом ради се микробиолошки преглед бри-
са ждрела код све деце пред упис у колектив, вртић или школу.

ЗЈЗ ТИМОК Зајечар 
Центар за микробиологију

Фото:Д.Новаковић

Слика 1 Слика 2


