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ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ НА ИВИЦИ КВОРУМА

У КАСИ ДОДАТНИХ 60 МИЛИОНА ДИНАРА

Одржана седница Скупштине града Бора

Усвојен трећи ребаланс буџета општине Кладово

БОР - Овонедељној шестој по реду седници Скупштине града Бора 
предходио је бојкот одборника опозиције који су непосредно пред почетак 
седнице испред зграде Градске скупштине у Бору исказали незадовољство 
због тога што нису добили одговоре на многа важна питања која су упути-
ли надлежнима у борској локалној самоуправи.

-Од десет одборничких питања колико сам поставио Градској упра-
ви у Бору добио сам одговор само на пет. То је само доказ да се ми као од-
борници не поштујемо од стране власти , али то није ниста ново, јер се 
одлуке о будућности града Бора и не доносе у овом парламенту, већ у про-
сторијама бивше борске Југобанке. Нема одговора на питање ко и како ко-
ристи просторије Дома културе у Бору, који је грађен из самодоприноса и 
припада свим грађанима овога града-тврди Драган Марковић, одборник 
коалиције„Ми или они-уједињени за Бор“ и додаје да није нормално да за 
пројектно суфинансирање медија преко 60 посто новца одлази ван Бора.

Одборници владајуће већине су на седници усвојили одлуку о зав-
ршном рачуну града за 2018.годину по коме је у прошлој години остварен 
приход градског буџета у износу од 2,3 милијарде динара, док су расходи 
били две милијарде и 71 милион динара. 

- Буџет града Бора никада није већи био него у 2018. години. По из-
вештају ревизора он је балансирано и одговорно коришћен, што нам је 

омогућило да направимо план и програм уређења града и села, да наста-
вимо са асфалтирањем улица и уређењем комуналне инфрструктуре, али 
да решавамо и историјске проблеме које смо затекли у борском јавном сек-
тору, јер проблем Апотекарске установе и “Топлане” није од јуче-каже Алек-
сандар Миликић, градоначелник Бора.

Др Предраг Балашевић био је једини одборник опозиције који је 
присуствовао скупштинском заседању само да се одлуке не би доносиле 
без кворума,јер је председник Скупштине града Бора Драган Жикић, пар 
пута и прекидао седницу како би успоставио кворум.

-Наш буџет је и даље оптерећен субвенцијама. Поједина јавна пре-
дузећа и даље не могу обављати своју функцију без помоћи из буџета гра-
да. ЈКП “Топлана”, “Водовод” и “Зоолошки врт” приказују да послују пози-
тивно,јер субвенције приказују као приход. Плашим се само да врло брзо 
наша “Топлана” не оде у стечај, јер на овакав начин она не може да функци-
онише-сматра Балашевић.

Одборници су усвојили и предлог одлуке о локалном омбудсману 
(заштитнику грађана) града Бора, као и извештаје о раду Градске управе и 
Правобранилаштва града Бора за 2018. годину.

- Од 87 милиона динара колико је из градског буџета издвојено за 
накнаде грађанима од уједа паса луталица само је 37 милиона динара 
отишло оштећеним грађанима, док је остатак новца дат за судске таксе и 
трошкове извршитеља. На једној од наредних седница Скупштине града 
Бора ћу тражити одговорност градског правобраниоца и његовог замени-
ка, јер су они дужни да штите интересе града и градског буџета-нагласио 
је први човек Бора.

На седници су између осталог, усвојени и предлози о Програмима 
рада јавних установа, као и Предлог Програма подршке за спровођење 
полјопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. 
годину, по којој је предвиђено 25 милиона динара.

Усвојен је и предлоге решења о именовању директора Туристичке 
организације “Бор” коју ће обављати досадашњи в.д. директора ове уста-
нове Маја Бакоч, док ће у “Бизнис инкубатор центру Бор” досадашњег в.д. 
директора Анабелу Стојановић, заменити Радоица Траиловић.

 М.М.

КЛАДОВО - На седници Скупштине општине одборници су усвојили 
завршни рачун буџета општине Кладово за 2018. годину уз констатацију да 
је у претходној години укупно остварење текућих прихода и примања из-
носило је 764.838.000 динара јер су реализовани са 74 одсто од плана који 
је био 982,6 милиона динара.

- С обзиром да су у 2018. години текући расходи и издаци били 
704.658.000 динара односно 70 одсто од плана разлика између укупних 
примања и издатака је 60.180.000 динара. Ревизију финасијског извештаја 
урадила је екстерна ревизија уз констатацију да су се средстава трошила ис-
кључиво наменски у складу са законским одредбама тако да је пословање 
локалне самоуправе у претходној години добило високу оцену- казала је 
Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово.

Једногласну подршку одборника добио је и предлог Одлуке о из-
мени и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2019. годину којом су 
буџетски приходи повећани за 60 милиона динара, тако да приходна стра-
на општинске касе за 2019. годину износи 908.455.678 динара. Новац опре-
дељен ребалансом трошиће се наменски .

- За финансирање радова на “Визитор центру” у оквиру пројекта пре-
кограничне сарадње “Наслеђа на граници Дунав” определили смо износ 
од 31,5 милиона динара. План је да се 12,5 милона динара определи за ас-
фалтирање улица у селима, изградња платоа и аутобуског стајалишта код 
Дома културе у Кладову финансираће се са 2,5 милиона динара, док је два 
милиона динара опредељено за сталне трошкове чишћења града и одр-
жавање зелених површина, а по милион динара за наводњавање зелених 
површина и активности Савета за безбедност саобраћаја. За куповину уџ-
беника у наредној школској години за све ученике првог разреда и за реа-
лизацију пилот пројекта продужене наставе у основним школама опреде-
лили смо 1,5 милиона динара- поручио је са скупштинске говорнице Саша 

Николић, председник општине Кладово.
Подршку ребалансу буџета дали су и одборници СПС уз сугестију да 

се максимална пажња мора посветити социјалном аспекту збрињавања ста-
новништва из ризичних категорија, младима и деци, како је нагласио Радо-
ван Арежина, шеф одборничке групе социјалиста.

Одборници локалног парламента позитивно су се изјаснили о пред-
лог Пословника Скупштине општине Кладово који је усаглашен са одред-
бама Закона о локалној самоуправи и Статутом општине. На мајском засе-
дању је усвојен је и предлог одлуке о такси превозу на територији општине 
Кладово у којој су поред општих садржане и одредбе о условима, начину 
и ценама услуга за обављање услуге такси превоза и лимо сервиса. Члано-
ви Скупштине позитивно су се изјаснили и о Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кладово за ову годину. М.Р.
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Одржана седница Општинског већа у Књажевцу
ДРУШТВО

БОЉЕВАЦ У ПИЛОТ 
ПРОЈЕКТУ ИНТЕГРИСАНОГ 

УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ

ПРИХВАТИЛИШТЕ 
ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕПројекат реализује Министарство пољопривреде и Управа за 

аграрна плаћања

Почело решавање великог комуналног проблема

КЊАЖЕВАЦ - На 106. седници Општинског већа усвојен је извештај 
о раду ЈКП ‘’Стандард’’ у протеклој години. Већници су задовољни и радом 
и финансијским резултатима овог предузећа. Било је речи и о пројекту ре-
конструкције комплекса градског стадиона, који ће општина Књажевац ре-
ализовати уз подршку вредну 100 хиљада евра Владе Норвешке. 

Са оствареном добити, која се мери милионима динара, Јавно ко-
мунално предузеће ‘’Стандард’’, може да уђе у инвестицију изградње нове 
управне зграде, чуло се на седници Општинског већа приликом разма-
трања извештаја о раду овог предузећа.

-Са задовољством смо констатовали да је извештај о раду ЈКП ‘’Стан-
дард’’ више него добар. Сви смо задовољни резултатима, пре свега, надам 
се, грађани, јер ‘’Стандард’’ тангира скоро па све наше суграђане. Оствари-
ли су озбиљну добит и зато могу да уђу у инвестицију изградње нове управ-
не зграде- казао је председник Општине Милан Ђокић.

Усвајањем одговарајућих одлука, Општинско веће створило је ус-
лове за обезбеђивање неопходних средстава за учешће у пројекту рекон-
струкције градског стадиона. Први човек Књажевца је нагласио да је реч о 
послу који ће пуно значити и са становишта локалног економског развоја.

-Добили смо више средстава него што смо очекивали – сто хиља-
да евра. Средства су намењена реконструкцији помоћних терена и све-
га што се налази у комплексу градског стадиона. То је врло важан пројекат 
за оне који се баве спортом, јер ћемо радити нову атлетску стазу, обезбе-
дићемо опрему за наводњавање, дигитални семафор, трактор за кошење, 
нову ограду. Мислим да ће и на локалну економију то имати позитивне по-

БОЉЕВАЦ - Бољевац је једна од једанаест општина у Србији која 
учествује у пројекту успостављања система интегрисаног управљања и 
контроле пољопривредног земљишта, који реализује Министарство пољо-
привреде и Управа за аграрна плаћања. 

Овај систем ће у наредном периоду бити успостављен на читавом 
подручју Србије и представља основ за аграрна плаћања, односно оства-
ривање права на државне субвенције за ратарску производњу. 

- Ово је почетак усаглашавања са европском регулативом у области 
аграра и услов за отварање преговарачког поглавља 11 у процесу при-
ступања Европској унији, истиче Зоран Кнежевић из Управе за аграран 
плаћања Министарства пољопривреде. - У пракси ће то значити да ће се 
подстицаји по хектару остваривати само за површине које се заиста об-
рађују, док се тренутно субвенције добијају по основу катастарске евиден-
ције, која често није идентична са реалним стањем парцела. 

У пилот пројекту у Бољевцу учествује педесетак пољопривредника, 
уз асистенцију експерата из Словеније. Систем идентификације подразуме-
ва уношење података за сваког власника појединачно, дигитализација сва-
ке парцеле према реалном стању у природи уз помоћ орто фото и сателит-
ских снимака и података Републичког геодетског завода. 

 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“.

МАЈДАНПЕК- На Великим ливадама у близини Мајданпека крајем 
маја почела је изградња привременог прихватилишта за псе луталице. На 
тај начин почело је системско решавање једног од већих комуналних про-
блема ове средине, будући да је последњих година знатно повећан број 
њихових напада на људе, па и уједа због којих су велика буџетска средства 
одлазила на име исплате накнаде. Само од почетка ове године у Хигијен-
ско – епидемиолошкој служби мајданпечког Дома здравља “Др Верољуб 
Цакић” евидентиран је 31 случај уједа паса луталица.

Решавајући проблем, а и како би се збринуле напуштене животиње и 
уклониле са улица, а тако спречиле и последице по здравље и безбедност 
људи, општинске власти су у сарадњи са организацијама за заштиту живо-
тиња приступили овом послу и адаптацији постојећих објеката на Великим 
ливадама, удаљеним три километра од града, у оквиру којих ће бити 80 бок-
сова, а са идејом да се ради на обезебђењу трајног решења кроз градњу 
прихватилишта за 200 паса луталица у Равној реци за које постоји, али тек 
треба да се обезбеди адекватна локација. 

Наговештено је да би прве животиње у привременом прихватилишту 
требало да се нађу већ 1. јула, а надлежни ће се побринути да оне тамо 
имају све потребне услове. На припреми и радовима на адаптацији обје-
ката који ће бити претворени у прихватилиште за одбачене и псе лутали-
це ангажована су локална јавна предузећа, „Водовод“ и Јавно стамбено и 
предузеће за грађевинско земљиште и путеве. Предвиђена вредност ин-
вестиције је 6,5 милиона динара, а више је него извесно да ће након обе-
збеђења прихватилишта локална самоуправа морати да издвоји додатна 
средства за његово функционисање.  И.Ћ.

следице. Желимо да Књажевац поново постане центар за припреме спор-
тиста-додао је Ђокић.

 Љ.П. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ЗИЂИНУ ЗА 38 СТУДЕНАТА

 Апсолвентима пружена могућност да раде и уче кинески језик

БОР - На Техничком факултету у 
Бору додељени су уговори о стручној 
пракси у компанији Serbia Zijin Bor Cooper 
који су потписани са 38 студената заврш-
не године на овом факултету.

Апсолвенти Техничког факултета 
потписали су уговоре који ће важити до 
њиховог дипломирања а односе се на пет 
сати рада у компанији, два сата учења ки-
неског језика и новчану месечну накнаду 
од 10 хиљада динара. 

-Надамо се да ће се у наредном пе-
риоду ова сарадња наставити и да ће кре-
нути узлазном линијом, и да ће још већи 
број наших студената наћи запослење и 
потписати уговоре о стручној пракси у 
овој компанији – каже Нада Штрбац, де-
кан Техничког факултета.

Градоначелник града Бора Алек-
сандар Миликић нагласио је да фирма Зиђин као друштвено одговорна компанија 
бира најбоље младе људе које ће обучити и припремити да буду носиоци развоја 
Зиђина али и града Бора.

-Ово је једна од битнијих ствари које се дешавају у граду Бору. Студентима 
желим да што пре и што боље оно што раде и науче и да се покажу као добри ин-
жењери и још бољи људи –рекао је Миликић.

Апсолвентима на Техничком факултету у Бору који су потписали уговоре о 
стручној пракси у компанији Serbian Zijin Bor Cooper, пружа се и могућност запо-
слења у овој фирми, што ће стручне комисије проценити по истеку трајања угово-
ра на основу процене залагања на послу и часовима кинеског језика током струч-
не праксе.

-Церемонија доделе уговора отвориће врата одличној сарадњи између ком-
паније, града Бора и Техничког факултета који ће, верујем, у блиској будућности 
остваривати подједнаке успехе. Компанија може да обезбеди одличну платформу 
за развој изврсним стручним кадровима и талентованим студентима из области ме-
наџмента. Потребно је да они у сарадњи са кинеским менаџментом, кроз обављање 
свих уобичајених радних задатака, стекну основна искуства и знања. Само они који 

усвајају и имплементирају дух иновације и непрестано се усавршавају могу поста-
ти врхунски кадрови у компанији – казао је Џао Ју Хуан, директор сектора за људ-
ске ресурсе компаније Serbia Zijin Bor Cooper.

Студенти су исказали задовољство пруженом шансом да одмах по завршет-
ку студија пронађу и посао у струци.

- То што можемо да нађемо посао одмах по завршетку факултета је изузетно 
добро и сви смо задовољни. Нама је сваки страни језик важан, како енглески тако и 
кинески, служиће нам у сваком случају. Своју будућност видим у компанији Зиђин, 
јер бих волео да останем да живим и радим у Бору – казао је Стефан Николић, (23), 
апсолвент металургије на борском Техничком факултету.

Истог је мишљења и Тања Бријазовић (25), апсолвент на смеру инжењерски 
менаџмент на овдашњем Техничком факултету, која је из Рудне Главе код Мајданпе-
ка.

- Сматрам да је ово савршена прилика за нас студенте који још нисмо дипло-
мирали да за почетак одемо да видимо какав нам се посао нуди, а могућност запо-
слења одмах по завршетку факултета је јако добро за све студенте – рекла је Брија-
зовићка. Д.К.
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Матуранти плесали енглески валцер у центру града

Саопштење за јавност

ДОГАЂАЈИ

„МАТУРСКИ ПЛЕС” У БОРУ

ОТВОРЕН CAPITOL ПАРК ЗАЈЕЧАР

БОР – У оквиру традиционалне манифестације “Матурски плес” 
у Бору, 375 матураната је шетњом главном градском улицом и игром 
у амфитеатру код Дома културе обележило крај школске године. 
Матуранти су прошетали главном градском улицом Моше Пијаде а 
онда у центру града у амфиетатру, свака од четири средњих школа 
се представила са по једном темом које су носиле називе „Знање је 
моћ“, „Више руку већа је снага“, „Насиље није спортска дисциплина“, 
Животом доминирај дрогу не конзумирај“.

- Веома сам узбуђена јер је дошао крај. Свима бих пожелела 
срећу у даљем школовању и животу, да сви достигну успех којем 
теже –каже Боранка Милица Павловић.

У амфитеатру су матуранти плесали енглески валцер, ча ча ча, 
играли пингвин коло и народно коло.

-Ђаци из средњих школа су се од 07. маја окупљали и вежбали 

плес. Увек нам јако тешко пада растанак, вежемо се за децу и ако 
током школовања има и љутње и радости, увек на крају у сећању 
остану само најлепши тренуци. Имамо осећај као да сваки пут део нас 
одлази са сваком генерацијом. Онда дође нова генерација, брзо се 
рехабилитујемо, деца нас испуњавају и свака генерација је посебна 
–каже Светлана Радосављевић, директорица средње Економско-
трговинске школе.

Матуранти изражавају задовољство што су успешно завршили 
средњу школу, али и тугу због растанка са друштвом.

-Жао ми је што се растајемо. Било је лепо све четири године 
и дружење ће ми највише недостајати. Сваки дан смо проводили 
заједно и у школи и ван ње. Одлучио сам да годину дана паузирам а 
онда ћу одлучити да ли ћу да уписујем факултет – каже Филип Гајић, 
који је завршио средњу Техничку школу.

Матуранткиња Тамара Тимотијевић, која је завршила средњу 
Техничку школу, истиче да би волела да остане у Бору и по завршетку 
студија пронађе посао у Зиђину.

- Завршила сам смер рударски техничар и уписаћу рударско 
инежњерство на борском Техничком факултету. Очекујем од себе 
најбоље. Жао ми је што се растајем са овом генерацијом, али надам 
се да нам тек предстоји леп период живота. Без наставника и 
професора не бисмо били оно што сада јесмо, и дугујемо им велику 
захвалност за све што су претходне четири године чинили за нас. 
Надам се по завршетку студија да ћу да радим у Зиђину, некадашњем 
РТБ-у, јер бих волела да останем у Бору –каже Тимотијевићка.

Весеље је употпуњено и концертом групе Лексингтон бенд 
у амфитеатру. Покровитељ манифестације „Матурски плес“ је град 
Бор, а организатори су Установа Центар за културу и борске средње 
школе. Д.К.

ЗАЈЕЧАР - Capitol Park Zaječar, тржни центар у чију је изградњу уло-
жено 10 милиона евра од стране британске корпорације “Poseidon Group” и 
белгијске компаније “Mitiska REIM”, отворен је 30. маја. Комплекс који је са-
грађен на парцели површине 20,000 м2 и има 6,500 м2 продајног простора, 
налази се у центру града, на адреси Чупићева 2, у непосредној близини гу-
сто насељене стамбене зоне.

Свечаном отварању првог модерног тржног центра у Зајечару при-
суствовали су градоначелник Бошко Ничић и други градски функционери, 
као и представници закупаца.

-Са великим задовољством отварамо наш пети по реду тржни цен-
тар у Србији. Poseidon је присутан у Србији више од деценије као група-
ција која се бави инвестирањем, развојем и управљањем комерцијалним 
некретнинама, а само у последњих пет година отворили смо Capitol Пар-
кове у Шапцу, Сомбору, Београду и Лесковцу. Одлучили смо да инвестира-
мо у Зајечар зато што је центар Борско - Зајечарског округа, а све у циљу 
побољшања економске ситуације у граду. Овај тржни центар ће од данас 
постати централно место за куповину и забаву, и допринети унапређењу 
привреде у Зајечару отварањем више од 200 нових радних места - истакао 
је Џејмс Ган, директор Poseidon групе у Србији.

Градоначелник Ничић је истакао значај ове инвестиције. 
“Доласком Capitol Parka у Зајечар добијамо потпуно другачији до-

живљај куповине, при чему ће овај објекат свакако постати нови центар 
града. Овај тржни центар ствара могућности за запошљавање великог 

броја људи из локалне заједнице, а јасан је показатељ и чврст доказ на-
предовања нашег града у правом смеру. Захваљујем се Poseidon Групи на 
инвестицији у наш град, чиме смо постали део породице Capitol Парка-ре-
као је Ничић.

Тржни центар има седамнаест продавница међу којима су еминент-
ни страни и неки од најбољих домаћих брендова, укључујући Deichmann, 
Ђак Спорт, ДМ, Exclusive exchange, Extreme Intimo, Gigatron, Intersport, 
JYSK, LC Waikiki, Lilly, MSG Elektronic, N Sport, New Yorker, Opposite shoes и 
Studio Moderna (Top Shop). Синсаy ће отворити своју продавницу у јуну, а 
Il Giardino café свој локал убрзо након тога.

Poseidon Grupа ће до краја 2019. године објавити своју нову платфор-
му за инвестиције изван малопродајног сектора, у оквиру које ће наставити 
да демонстрира водећу улогу у иновативним инвестиционим стратегијама 
у некретнине лансирањем високо квалитетних пројеката.

Након свечаног отварања, посетиоци су имали прилику да купе про-
изводе по промотивним ценама, као и да испробају различите забавне са-
држаје у оквиру комплекса. Такође су уживали у програму локалног кул-
турног центра, концерту Жељка Васића, као и ватромету, чиме је завршен 
целодневни програм.
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„ПП заштита-небрига која тиња’’(1)

Председник општине Књажевац присуствовао уручењу сертификата

УВОД У СТАЊЕ ПП ЗАШТИТЕ

КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА ЗА КЊАЖЕВАЦ

ДРУШТВО

БОР - ‘’Противпожарна(ПП) заштита у Бору је у врло лошем стању, 
посебно у стамбеним зградама и високим објектима, којих у нашем граду 
има стотинак. О овоме је обавештавана локална самоуправа годинама уна-
зад, али се ништа не предузима.Стамбене зграде и станови јесу претежно 
у приватном власништву, али не смеју бити и приватно питање.Нажалост, 
сви сада теже да уграде видео надзор, нова врата или интерфоне, уместо да 
крену прво одоспособљавања хидрантске противпожарне мреже у зграда-
ма, која је у већини случајева неисправна’’, изјавио је за наше новине, још 
2012. године, Миодраг Марковић, командант Ватрогасне јединице у Бору. 
Описано стање се ни до дана данашњег није много променило.

У Бору, граду стамбених блокова и релативно високих стамбених 
зграда, готово да не постоји више противпожарна заштита у зградама. Осим 
у пар ретких изузетака, зграде су без противпожарних апарата или су они 
неисправни, а хидрантски ормарићи су остали без ватрогасних црева, која 
су покрадена. Скупштине станара и њихови председници, радије сопстве-
ни новац улажу у уградње интерфона, нових улазних врата и видео надзо-
ра, него у животно важну противпожарну заштиту и безбедност зграда у 
којима живе са својим породицама. 

У Бору у урбанизованом језгру има 11.500 станова. Од укупно 850 
зграда 500 су спратне и по висини досежу и до 10 спратова, док су 350 ни-
жеспратне. По подацима Јавног предузећа за стамбене услуге “Бор”, 69 згра-
да има лифт, док је знатно већи број зграда без лифта.

Сходно одредбама Закона о заштити од пожара, који врло јасно де-
финише права и обавезе свих субјеката у обезбеђивању квалитетне про-
тивпожарне заштите на нивоу локалне самоуправе, можемо рећи да је за 
већину субјеката у ланцу одговорности овај закон ‘’мртво слово на папи-
ру’’. Изузетак је Ватрогасна јединица у Бору и запослени у њој, а законом 
прописану ПП заштиту, као и основни вид обуке запослених, евидентира-
ли смо само у већини јавних предузећа и установа.

Тешко је дефинисати шта је примарније: непознавање закона, немар-
ност или још свеприсутно наслеђе социјализма, јер код грађана још не по-
стоји свест да су они, када је Бор у питању у преко 98 одсто случајева, влас-
ници стамбених објеката у којима живе.

Истичемо да је Закон о заштити од пожара јасно дефинисао свачију 
улогу и одговорност у свим сегментима превентивног и последичног де-
ловања, али да се у пракси мало или ни мало то не показује: ни у деловању 
локалне самоуправе, ни полиције, ни ватрогасне инспекције, ни скупшти-
на станара, ни грађана појединачно.

‘’Код сваког пожара пресудни су ти први тренутци и правовремено 
интервенисање. Замислите, када у згради од шест, седам или 10 спратова 
не ради унутрашња хидрантска мрежа, колико је времена потребно да се 

од уличног хидранта развуку ватрогасна црева, споје и ставе у функцију га-
шења стана који гори. Постојање и исправност хидрантске мреже у одређе-
ној згради пресудна је за ефикасно спречавање нежељених последица по-
жара, а поучна изрека каже да се правовремено сваки пожар може угасити 
и чашом воде. Губљењем драгоценог времена пожари попримају нежеље-
не и вишепоследичне размере погубне по људске животе и имовину’’, кажа 
Миодраг Марковић, командант Ватрогасне јединице у Бору. 

‘’Посебна прича су возила паркирана на прилазима и улазима згра-
да и на хидрантима, па у постојећим условима ватрогасна возила, али и 
возила хитне помоћи, не могу ни да приђу појединим зградама. Постоје 
прописани саобраћајни знаци о забрани паркирања, али их већина воза-
ча не поштује. По питању непрописног паркирања полиција има потреб-
на овлаштења и неопходно је да их доследно спроводи. Неопходно је да 

се свест грађана и локалне власти по-
дигне на виши ниво. Предлагали смо 
свих ових година да се приликом ре-
конструкција градских улица врши и 
постављање већег броја спољних хи-
драната ‘’, закључује командант бор-
ских ватрогасаца.

Пројекат: ‘’ПП заштита-небрига која 
тиња’’, суфинансиран је из буџета Града Бора  
„Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа 
који је доделио средства“.

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић прису-
ствовао је у Београду уручењу сертификата о додели бесповратних сред-
става Краљевине Норвешке представницима локалних самоуправа. Тиме 

је и званично почело спровођење пројекта ‘’Норвешка за вас’’ у књажевач-
кој општини. 

-Суштина пројекта „Норвешка за вас – Србија“ је да омогући бољи 
живот становницима мање развијених општина. Примећујем напредак и 
развој локалних самоуправа у Србији, али постоје делови земље који зао-
стају. Ово није специфично само за Србију, јер то се дешава и у развијеним 
државама, где поједини делови брже напредују. Подржавамо општине да 
остваре своје потенцијале и верујемо да ћемо са националним партнери-
ма и УНОПС-ом успети да унапредимо животе грађана у овим крајевима- 
рекао је на свечаности Њ. Е. амбасадор Краљевине Норвешке у Републи-
ци Србији Арне Санес Бјорнстад.

Да подсетимо, пројекат вредан сто хиљада евра, подразумева ре-
конструкцију комплекса градског стадиона. Биће уређени помоћни тере-
ни, атлетска стаза, ограда, обезбеђена опрема за наводњаване и трактор 
за кошење, дигитални семафор. 

-То ће, осим спортистима, значити пуно и за даљи економски развој, 
јер желимо да Књажевац поново постане центар за припреме спортиста- 
казао је раније председник Ђокић. Љ.П.
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ПОЧЕЛО 49. ЦРНОРЕЧЈЕ 
У ПЕСМИ И ИГРИ

ГУЛАШИЈАДА

СПОРТСКЕ ИГРЕ 
У МЕТОВНИЦИ

ОДРЖАН ПЕТИ 
„ТОЗИН ЛОНАЦ’’

Ове недеље Бољевац у знаку традиције и културе

У Великој каменици одржана манифестација

Компанија Rakita Zijin свим учесницима поделила поклоне

Уз подршку општине Књажевац

КЛАДОВО - У организацији великокаменичке секције Ловачког 
удружења”Мали јастреб 1905” на обали реке у Великој Каменици уз под-
ршку Савета те Месне заједнице и локалне самоуправе одржана је друга 
“Гулашијада”. На другом Каменичком котлићу надметало се 14 екипа из де-
сетак насеља у општини Кладово. Реч је о кулинарском надметању у спре-
мању ловачког јела јер се кувао ловачки гулаш и ловачки парикаш са ме-
сом које су донели сами такмичари по свом избору.

- Свако има неког свог учитеља, али мислим да су старе баке давале 
најбоље рецепте - општа је порука учесника.

Кулинарско такмичење на којем су се екипе бориле за најбољи гу-
лаш, у који су уткали знање, таленат, труд и по који тајни састојак, осмисли 
су креативни домаћини.

- Ово није ловачка прича већ идеја да се дружимо, у госте су нам 
стигле екипе из десетак насеља из наше општине и то је потврда да је наша 
иницијатива на почетку успела. Захвални смо локалној самоуправи што 
подржала нашу идеју- задовољан је Славиша Антонијевић, председник Са-
вета МЗ Велика Каменица.

Док су кулинари уживали поред својих котлића, не одајући тајне 
спремања свог гулаша, са њима се дружио и Саша Николић, председник 
општине Кладово која је подржала Каменички котлић.

- Циљ нам је да се људи окупе и друже, али и да размене искуства 
када је реч о решавању проблема који су присутни у месним заједница-
ма. У временима која долазе та позитивна енергија се може искористити у 
развијању друштвених активности-поручио је Саша Николић, председник 
општине Кладово.

Све скуване специјалитете оценила је комисија, награђене су три пр-
вопласиране екипе, а наш је утисак да су победници сви учесници друге Ка-
меничке гулашијаде.То је гаранција да ће већ у трећем издању кулинарска 
манифестација у Великој Каменици превазићи локалне оквире.

 М.Р.

 БОЉЕВАЦ - Фестивал народног стваралаштва „Црноречје у песми 
и игри“ почео је великим маскенбалом деце предшколске установе, који је 
последњих година постао програмски део фестивала. Осим маскенбала, за 
најмлађе је организована и дечја представа „Гуливерова путовања“ и кон-
церт дечјег ансамбла КУД-а Венац из Грачанице. 

Током наредних дана, одржава се квалификационо такмичење тру-
бача источне Србије за пласман на Драгачевски сабор и изложба „Златне 
руке Црноречја“, на којој се представљају излагачи из читаве Србије. По-
сетиоци ће моћи да уживају у националној кухињи, и најразличитијим ру-
котворинама које се ослаљају на традиционалну израду предмета старих 
заната и народне радиности. 

Саборни дан фестивала је резервисан за наступе локалних фолклор-
них ансамбала и гостију из суседних општина, а посетиоци ће бити у при-
лици да присуствују концерту ансамбла Венац из Грачанице. „Црноречје“ 
се завршава такмичењем фрулаша за пласман на сабор „Ој, Мораво“ у При-
слоници код Чачка, а затвориће га Бојана Николић и „Српски гласови“ из 
Београда, концертом етно музике из различитих делова Србије.  М.Г.

КЊАЖЕВАЦ - Уз подршку општине Књажевац, Удружење за него-
вање традиције ‘’Извор’’ организовало је првог јуна на Бањици пети по реду 
‘’Тозин лонац’’. Ова кулинарска манифестација организује се у знак сећања 
на Светозара Јовановића, археолога Завичајног музеја, истраживача и из-
узетног кувара. 

У шерпама и лонцима, на ражњу и у тигањима, нашли су се специја-
литети домаће и стране кухиње, припремљени од стране веселих екипа, 
састављених од оних којима кулинарство није основно занимање, али ужи-
вају у доброј храни и још бољем дружењу. За посетиоце ловачко и риболо-
вачко удружење скували су гулаш од дивљачи и рибљу чорбу.

На крају уследиле су награде и признања. Најбољи утсак оставиле 
су екипе ‘’Хајди и другарице’’, ‘’Богиња укуса’’, ‘’Топ 6’’ ‘’Njumens kitchen и на-
дасве Надица Ћирћ са џипом са Старе планине. Посебно признање припа-
ло је ловцима, риболовцима и Спортском савезу.

 Љ.П.

БОР - Ученици нижих разреда осам борских основних школа, уче-
ствовали су на Спортским играма за децу које су, по пети пут, организова-
не на теренима основне школе „Станоје Миљковић“ у Метовници.

Основци, њих стотинак, такмичили су се у играма брзине и спретно-
сти а након тога се дружили.

“Циљеви ових активности, који већ прерастају у традицију су промо-
ција спорта, развијање тимског духа и упознавање са вршњацима из других 
школа”, кажу у Учитељском друштву у Бору, који је један од организатора.

Ученици су након такмичења обишли сеоска домаћинства, стари 
млин и воденицу у Метовници.

Као и претходне године, компанија Rakita Zijin је свим учесницима 
поделила поклоне.

Организатори Спортских игара били су и Савет МЗ Метовница у са-
радњи са Градом Бором.
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Недеља здравља уста и зуба се традиционално обелажава у трећој 
недељи маја месеца, од 1991. године. Одсек за промоцију здравља Заво-
да за јавно здравље „Тимок” Зајечар је поводом обележавања XXIX Нацио-
налне недеље здравља уста и зуба под слоганом „Орално здравље чува-
мо од најранијег узраста“ на централној манифестацији окупио велики 
број предшколске деце и ученика основношколског узраста са територије 
зајечарског и борског округа. Том приликом у четвртак 30. маја у сали За-
вода за јавно здравље је отворена изложба најуспешнијих ликовних и ли-
терарних радова, додељене су дипломе најбољима и награђени су четки-
цама, пастама за зубе, бојицама и фломастерима. Дружење са најмлађима 
је употпуњено здравим послужењем (воћем).

Заводу за јавно здравље на конкурс је пристигло око 200 ликовних 
радова и 30 литерарних радова. У свим основним школама у Зајечару (5 
О.Ш.), као и у основним школама у Бољевцу, Књажевцу (2 О.Ш.), Бору, Кла-
дову и Неготину организоване су активности ученика на изради ликовних 
и литерарних радова са тематиком „Орално здравље чувамо од најра-
нијег узраста“ (9 постављених изложби ), као и у предшколским устано-
вама у Књажевцу, Зајечару, Бору, Кладову, Бољевцу, Доњем Милановцу и 
Мајданпеку (11 постављених изложби ликовних радова). 

Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и 
њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана. Тема 
Светског дана без дувана 2019. године је „Дуван и здравље плућа”, а обе-

лежава се под слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах”. Ове 
године посебна пажња се посвећује негативном утицају дувана на плућа 
(од рака до хроничних плућних болести), због значаја овог органа за цело-
купно здравље и благостање људи. 

У организацији ЗЈЗ “Тимок” Зајечар, Одсека за промоцију здравља, 
Превентивног центра ЗЦ-а Зајечар, Црвеног крста Зајечар и Тимочког Омла-
динског Центра Зајечар, обележен је Светски дан без дувана у петак 31. маја 
централном манифестацијом у средњошколском центру на којој су уче-
ници свих средњих школа учествовали у акцији “Више витамина, мање 
никотина” (заменом цигарете за воће). Посебно учешће су узели учени-
ци Средње медицинске школе. Подељен је здравствено едукативни ма-
теријал (агитке, брошуре, постери). Манифестацију су пратиле ТВ екипе 

локалних мас медија – Ф-канал Зајечар, Za Media, Zaječar Online, портал Ти-
мочка, portal TIMOKPRESS, лист Тимок. Током месеца маја одржана су пре-
давања и подељен је здравствено едукативни материјал, агитке и постери 
у основним и средњим школама на подручју зајечарског и борског округа.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
XXIX НЕДЕЉЕ ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА И 
СВЕТСКОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

БОЉА ПОСЕТА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ТУРИЗАМ

МАЈДАНПЕК- Први месеци ове године у општини Мајданпек 
најављују добру туристичку сезону, макар посматрано кроз посету наја-
трактивнијим локалитетима, Лепенском виру, Рајковој пећини, али и стра-
них туриста који у ову средину стижу са Дунава, крузерима.

У Центру за посетиоце на Лепенском виру кажу да су за првих пет ме-
сеци имали посету 26.700 гостију из земље и иностранства. Прошле годи-
не у истом период посета је била око 23 хиљаде, а то је и број остварених 
посета током читаве 2014.године коју су, подсетимо, обележиле катастро-
фалне поплаве. Рајкову пећину је ове године обишло близу четири хиља-
де посетилаца, а међу њима најбројнији су били ученици, односно, ђачке 
екскурзије. Посета би, кажу, била и већа да није било проблема са водом у 
пећини, због обилних падавина овог пролећа, али се рачуна да би то мог-
ло да буде надокнађено током летње сезоне

Пристанишна сезона почела је у Доњем Милановцу нешто раније и 
трајаће до почетка новембра. Најваљено је пристајање више од 170 кру-
зера, са туристима из свих крајева света, а обзиром на бројност већ реали-
зованих ванредних пристајања, верује се да ће тај број бити далеко већи.

У прилог бољим резултатима у области туризма је и чињеница да је 
„Шупља стена“ проглашена за споменик природе и предата Туристичкој 
организацији Мајданпек на управљање. Ту се на осам хектара који окру-
жују „Шупљу стену“, уређује и „Бели изворац“, гради неколико малих мосто-
ва преко речице Ваља Прераст, а планира и ренџерска служба која ће бри-
нути о заштити биолошког и хидролошког диверзитета на том подручју.

Поред овога, и Национални парк Ђердап, објавио је Ђердапску пе-
шачку авантуру и у оквиру ње могућност да се обиђу видиковци, пећине 

и кањони у режиму заштите И степена, Ковилово, Плоче, Велики Штрбац, 
Мали Штрбац, Гребен, Кањон Бољетинске реке, Градашницу и Златно језеро

Све скупа, из године у годину успева да заинтересује све више тури-
ста из земље и иностранства, а општину Мајданпек сврстава у све важније 
дестинације на туристичкој мапи Србије. И.Ћ.

У општини Мајданпек туристичка сезона добро је почела


