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СТАНКОВИЋ: РЕАЛИЗОВАНО 95 
ОДСТО ПЛАНИРАНИХ РАДОВА

ЗА НОВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

На седници Савета Борског округа анализирана динамика спровођења капиталних пројеката

Седница Општинског већа у Мајданпеку одржана у уторак

КЛАДОВО - На 62. седници Савета Борског управног округа председници 
општина Мајданпек, Неготин и Кладово и члан градског Већа града Бора задужен 
за капиталне инвестиције анализирали су динамику спровођења пројеката који 
доприносе побољшању стања друмске, железничке и комуналне инфраструктуре 
у том делу Србије. За првих шест месеци ове године завршено је око 95 одсто пла-
нираних радова што потврђује да држава испуњава дата обећања, једна је од по-
рука са састанка одржаног у Кладову.

- Одржали смо конструктиван састанак на којем смо дефинисали којом се 
динамиком реализују планирани пројект које су као приоритетне истакли челни-
ци четири општине Борског округа. Сумирали смо шта је урађено и закључили да 
је већ реализовано 95 одсто планова који су усвојени на састанку са др Зораном 
Михајловић, министарком грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре који је 
одржан у Мајданпеку. Условно речено касни се у Неготину јер су рокови да се ти 
радови реализују у сетембру и октобру – казао је Владимир Станковић, начелник 
Борског управног округа.

Он је подсетио да је план је Владе Србије да се у 2019. години у реконструк-
цију путева у Борском округу, заједно са одржавањем, инвестира четири милијар-
де динара.

- Морам да нагласим да је Влада Републике Србије после дужег времена из-
двојила значајна средства за Борски округ без обзира на бројне инвестиционе ра-
дове који се рализују широм Србије. На састанку смо се договорили и шта ћемо све 
реализовати у наредном инвестиционом циклусу следећих годину дана када је реч 
о капиталним инвестицијама. Задовољан сам са колико успеха успевамо да оства-
римо контакте министарстава и локалних самоуправа, али и ангажовањем локал-
них заједница чији челници дају пун допринос у реализацији постављених циље-
ва- додао је Станковић. 

План Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је да се 
ове године реконструишу путеви Кучево-Мајданпек, Кладово-Милутиновац, Се-

лиште-Бор, као и Неготин-Зајечар. Запослени у предузећу за путеве Штрабаг запо-
чели су прву етапу санације дела државног пута другог А реда 167 који у Доњем 
Кључу повезује осам насеља .У току је скидање хабајућег слоја асфалта од нека-
дашње војне карауле до приградског насеља Костол укупне дужине 1500 метара.

- Оно што смо обећали то и испуњавамо, осим тога планираном динами-
ком изводе се радови на реконструкцији дела државног пута првог Б реда Кладо-
во - Неготин од будуће кружне раскрснице улица Краља Александра и Рибарске, 
до скретања за село Мироч код Брзе Паланке. Реч је о деоници дугој 23,5 киломе-
тара, ширина коловоза је 7,1 метар на којој се очекује санацијаи мостова и бројних 
пропуста, као и замена хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. 
Вредност радова је 1,37 милијарди динара,Током ове грађевинске сезоне биће ас-
фалтирано и 2,5 километара приступне саобраћајнице која МЗ Велика Каменица 
повезује са државним путем Кладово - Неготин- казао је Саша Николић, председ-
ник општине Кладово

У оквиру рехабилитације државног пута другог А реда број 167 Кладово -Ми-
лутиновац укупне дужине 29,5 километара ове грађевинске сезоне нови асфалтни 
застор добиће девет километара деонице до изласка из Велике Врбице, а комплет-
ни радови радови биће завршени следеће године.

 М.Р.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

МАЈДАНПЕК - На овонедељној седници Општинског већа у Мајданпеку, 
пред одборницима су се нашле само три тачке дневног реда, али ће оне већ наред-
них дана општинском буџету донети приход од преко 10 милиона динара, а кроз ре-
ализацију инвестиција и посао, односно радно место за 50-так радника.

Нацрт решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Мајданпек за потребе изградње објекта за потребе туристичких и смештајних капа-
цитета у складу са Планом генералне регулације насеља Доњи Милановац усвојен 
је уз информацију да је лицитацијом одлучено да се земљиште отуђи “МЦР Глобеx” 
гроуп доо Београд по цени од 8.216.350 динара за изградњу хотела са четири звез-
дице и 50 лежајева. За лицитацију се пријавило пет понуђача, а постигнута цена је 
далеко већа од почетне која је износила 2.616.350 динара.

Намена грађевинског земљишта је одређена Планом генералне регулације 
као локација за изградњу објеката туризма и угоститељства. Парцела је у зони Наци-
оналног парка и срцу Ђердапа, атрактивна је будући да је на самој обали Дунава на 
удаљености од 186 километра од Београда и 201 километра од аеродрома “Никола 
Тесла” и 188 километара од нишког аеродроме, а у центру насеља Доњи Милановац, 
на 100-200 метара од туристичког инфоцентра, аутобуске станице и пристаништа за 
међународна пловила, те 18 километара од археолошког локалитета Лепенски вир.

Када је реч о Нацрту решења о отуђењу грађевинског земљишта у јав-
ној својини општине Мајданпек за потребе изградње објекта станице за снабде-
вање горивом у складу са Изменом и допуном плана генералне регулације насеља 
Мајданпек, прича је слична. Одржана лицитација имала је два понуђача, а најбољу 
цену од 1.890.510 динара, за 200 хиљада већу од почетне, понудио је “Михајловић 
Еxпорт- импорт” доо Доња Мутница, Параћин, који има рок од три године за при-
вођење намени овог простора за објекат станице за снабдевање моторних вози-
ла светлим горивима и течним нафтним гасом у функцији саобраћаја. Поред овога, 

прихваћен је Нацрт решења о обустави поступка отуђења грађевинског земљишта 
за потребе изградње објекта за производњу лековитог биља на Мирочу, јер се упр-
кос најавама, у предвиђеном року није огласио ниједан понуђач.

� И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

Седница Савета Борског округа

Уређење путева у Рткову



БРОЈ 350 3

ЗА МЕДИЈЕ 6,65 МИЛИОНА ДИНАРА
Општина Неготин расписала конкурс за суфинансирање медија

ДРУШТВО

НОВИ ИЗГЛЕД 
ГУРГУСОВАЧКЕ КУЛЕ

ПРОМЕНЕ У КОМУНИКАЦИЈИ 
РАКИТЕ СА ЛОКАЛНИМ 

СТАНОВНИШТВОМ

Председник Ђокић на књажевачким градилиштима

НЕГОТИН - Општина Неготин је расписала јавни позив за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета у обла-
сти јавног информисања за 2019. који је отворен од 22. јула до 6. ав-
густа. За пружање финансијске подршке медијским садржајима, који 
доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информи-
сања, општина Неготин издвојила је 6,65 милиона динара, 1,7 мили-
она динара више него прошле године. Најмањи износ по пројекту 
50.000 динара, а највећи 4,5 милиона динара.

Учесници на конкурсу могу поднети захтев за суфинансирање 
пројеката у износу од највише 80 одсто вредности предложеног 
пројекта, односно највише до износа утврђених овим јавним пози-
вом, за сваки конкурс појединачно.

КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац Милан Ђокић 
обишао је, са сарадницима, два књажавачка градилишта. У Гургусо-
вачкој кули у току су радови на партерном уређењу, а велики посао 
асфалтирања градских улица настављен је на Бошеву. 

Смештена на тераси изнад здања Скупштине општине, Гургу-
совачка кула сведок је бурне историје књажевачког краја. У про-
шлости, о њој се говорило као о ‘’Српској Бастиљи’’. Данас, то је то-
ком летњих месеци идеалан простор за организацију концерата. Уз 
подршку програма ЕУ ПРО, који финансира Европска унија, Кула ће 
за неколико дана добити нови изглед. У партерно уређење, које је 
поверено Атрифексу из Ниша, биће уложено око пет милиона дина-
ра, каже председник Општине Милан Ђокић.

-Неколико година након што смо средили парк испред Гургу-
совачке куле, на коме се сада окупља велики број деце из овог краја, 
уз помоћ ЕУ ПРО радимо партерно уређење. Кула је место које то-
ком летњих месеци окупља велики број наших суграђана и гостију 
са стране. Поплочава се, ради се расвета око зидова. Жеља нам је 
да Кулу ставимо на располагање Књажевчанима не само за време 
Фестивала, већ да од почетка пролећа до краја јесени, она буде ме-
сто где ће се дешавати разни културни програми. Овакви објекти су 
реткост, не само у Србији, већ и на овом делу Балкана. Уз историјску 
причу, коју Гургусовачка кула има, надам се да ће постати атрактив-
на и туристичка дестинација-казао је Ђокић.

Председник Ђокић обишао је са сарадницима и други крај гра-
да, насеље Бошево,где се одвија посао асфалтирања кракова Ужич-
ке и улице Четвртог септембра.

-Настављамо акцију афалтирања, коју смо започели пре неко-
лико дана. Трудимо се да тангирамо и село и град. Сутра се асфалти-
ра улица Јанка Катића, прекосутра Стара Кална. Неће бити дана када 
нећем,о асфалтирати по неку од улица, што у граду, што у селима, то-
ком читаве грађевинске сезоне - истакао је Ђокић.

Вредност радова на Бошеву је око три и по милиона динара, а 
извођач је предузеће Штрабаг. Љ.П.

Од понедељка, 22. јула 2019. године, запослени у Ракита Инфо 
центру су пресељени у просторије компаније на адреси Суваја 185а, 
код Аеродрома Бор, у циљу обезбеђивања подршке и комуникације 
са локалним становништвом.

Грађанима ће у оквиру комуникације бити на располагању 
мејл info@rakita.net, као и следећи бројеви телефона, у зависности 
од области интересовања (радним данима од 8 до 16h):

•	 Интересовање за посао: 030/ 215-50-13
•	 Откуп земљишта и жалбе: 030/ 21-55-016
•	 Донације, односи са медијима и јавношћу: 030/21-55-005, 

локал: 123
Компанија Ракита је посвећена отвореној и транспарентној ко-

муникацији са локалном заједницом трудећи се да добром вољом и 
хармонијом одржи репутацију доброг комшије.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија уписани у 
Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, ра-
дио, телевизије, штампани медији, сервиси новинских агенција, ин-
тернет портали, као и правна лица и предузетници који се баве про-
изводњом медијских садржаја, а који би требало да приложе доказ 
да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем ме-
дија.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом, а 
издавачи више медија са једним за сваки медиј.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јав-
ног конкурса, односно од 22. јула у штампаном облику и на компакт 
диску предајом Општинском услужном центру општине Неготин или 
поштом на адресу локалне самоуправе, Трг Стевана Мокрањца 1, Не-
готин у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 
за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања 
јавног интерес у области јавног информисања у 2019. години“ са на-
знаком „Не отварај“, најкасније до 6. августа до 15 часова, без обзи-
ра на начин достављања.

Општина Неготин је расписала и позив новинарским и ме-
дијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за 
рад у комисији, а рок је исти као и за подношење пријава на конкурс.

Право на предлагање чланова имају новинска и медијска удру-
жења која су регистрована најмање три године пре датума распи-
сивања конкурса, а уз предлог за члана комисије потребно је да се 
достави и његова кратка биографија. С.М.Ј.
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САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА
У Кладову одржан 14. Етно фестивал

КЛАДОВО - У Кладову је одржан 14. Етно- фестивал сабора народног ства-
ралаштва на којем су током три дана у “ Улици старих заната “ на више од 120 штан-
дова били приказани ткани, хеклани, плетени, везени, али и други предмети наста-
ли у домаћој радиности уз коришћење старих заната. Захваљујући умећу и вештини 
руку креативних мајстора одвајкада се истиче богатство културног наслеђа свих 
наших крајева. На бранику традиције у Кладову су виђени различити садржаји, а 
општи је утисак да је манифестација успела.

- Предузели смо све да испунимо очекивања излагача, бројних гостију и 
мештана, тако да је општа оцена да је овогодишња приредба надмашила све прет-
ходне. Заслуге за то припадају запосленима у јавним предузећима, угоститељима, 
трговцима, хотелијерима и издаваоцима соба у приватном смештају. Смотра на-
родног стваралаштва испунила је своју мисију јер је поново изнедрила богатство 
различитости чиме је манифестација у Кладову потврдила да је најбољи промотер 
културне баштине јер спојила традицију и културу - задовољан је Давид Ђурђевић, 
директор ТО Кладово.

Током три фестивалска дана у главној градској улици ширио се мирис стари-
не из бакиних шкриња. Овде се осим на српском, румунском и бугарском, комуни-

цирало и на данском, шведском, немачком и ко зна на ком још језику, захваљујући 
и нашим сународницима који живе и раде далеко од родног краја. Општи је ути-
сак да је етно-фестивал, поново био најбољи промотер туристичке понуде кладов-
ског краја, дестинације која постаје веома интересантна за пробирљиву туристич-
ку клијентелу.

- Етно- фестивал у Кладову привукао је пажњу више од 15.000 посетила-
ца, које су Кладовљани угостили као радо виђене пријатеље. Радује сазнање да 
се на приредбу људи враћају 
и то је потврда да смо на до-
бром путу као организатори 
и домаћини. Кладово је жи-
вело за етно-фестивал, ма-
нифестацију која се у нашем 
граду одомаћила уз подрш-
ку свих мештана. С посебним 
задовољством истичем да за 
време фестивала није забеле-
жена ни најмања инцидентна 
ситуација тако да смо на том и 
на плану гостољубивости још 
једном положили испит као 
добри домаћини. С поносом 
истичем да је етно-фестивал у 
Кладову најпосећенија и највећа манифестација у Источној Србији, која је још јед-
ном потврдила да је најбољи промотер културне баштине - истакао је Саша Нико-
лић, председник општине Кладово.

На бранику традиције била су и културно-уметничка друштва која су се пред-
ставила фолклорном традицијом крајева из којих долазе. Они су заслужни што су 
се током три фестивалска дана у граду на Дунаву преплитали шумови таласа вели-
ке реке и звуци музике. Задовољни су и угоститељи али и организатори који су већ 
почели припреме за наредну манифестацију народног стваралаштва. Етно- фести-
вал у Кладову, традиционални сабор народног стваралаштва и овог јула обележила 
је традиционална 10.гастрономско-туристичка манифестација ‘’Кладовски котлић’’ 
такмичење у кувању рибље чорбе, чији је покровитељ Туристичка организација 
општине Кладово. М.Р.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.
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„ДАН ДУНАВА”

РОК КАМП ЗА 
ДЕВОЈЧИЦЕ

ОДРЖАН САБОР 
НА КАДИБОГАЗУ

Учеснице су биле смештене у Дому ученика средњих школа 
у Књажевцу

Манифестација траје 19 година

На Дунаву код Кусјака одржана манифестација

НЕГОТИН - Овогодишња манифестација “Дан Дунава” окупила је у недељу 
велики број посетилаца који су имали прилику да уживају у бројним садржајима 
који је припремила неготинска Туристичка организација. Обележавање “Дана Ду-
нава” одржано је у оквиру програма “Неготинско лето”.

- Општина Неготин је припремила богат летњи програм за све генерације. 
Посебну пажњу посветили смо активностима за најмлађе али и програмима на-
мењеним старијима. Драго ми је што можемо да се дружимо током дана, уз број-
не активности које су припремили организатори уз подршку Министарства, пољо-
привреде, шумарства и водопривреде и Општине Неготин. Најбољи летњи провод 
је поред реке или на води и верујем да ће овај дан на Дунаву свима пријати и оста-
ти у лепом сећању- рекла је отварајући манифестацију Татјана Панић, члан Општин-
ског већа за културу, информисање и туризам.

Тропске температуре нису спречиле посетиоце да уживају у стреличарству, 
захваљујући члановима Одреда витезова “Бели змајеви” који су деци и старијима 
радо демонстрирали како се правилно изводи ова древна и елитна средњевеков-
на вештина.

И ове године није изостала ни Кусјачка регата са катамараном, кануима, чам-
цима и другим пловилима, од Михајловца до Кусјака, као ни једночасовне бесплат-
не вожње катамараноим за које је владало велико интересовање. Пехар и захвал-
нице за највеселију посаду понела је екипа “Трша и другари”.

Одржано је и традиционално такмичење младих риболоваца до 14 година 
старости. Прво место у категорији девојчица припало је Јовани Радуловић са уло-
вом од 515 грама, док су друго и треће место освојиле сестре Дуња и Вања Петко-
вић које су упецале 468, односно 408 грама рибе.

У категорији дечака најуспешнији је Лука Живковић са 636 грама уловље-
не рибе. Друго место је освојио Лазар Поповић са 450, а треће Матеја Трокић са 
327 грама рибе.

Више од 74 килограма сомовине “пало” је на првом лову ове дунавске гра-

КЊАЖЕВАЦ - Тридесет три девојчице из целе Србије учествовало је ове го-
дине на трећем по реду Рок кампу за девојчице, који је ове године организован у 
Књажевцу, у Дому ученика средњих школа. 

Настао је пре три године са идејом да охрабри девојчице да се баве оним 
што их занима.

-Идеја за рок камп настала је када је део екипе из организације ФЕМИX по-
сетио Шведску и тамо се упознао са њиховим камповима за девојчице - каже Ката-
рина Митић, организаторка и ПР кампа.

Седам дана трајања кампа довољно је да 33 девојчице из целе Србије, уз-
раста од 11 до 14 година, уз подршку менторки, науче основе, или усаврше сви-
рање гитаре, бас гитаре, клавијатура и бубњева. Први пут, на овом кампу, оне уче и 
шта је то концертна продукција, стварају музику и текстове за песме које ће изве-
сти на завршном концерту. 

Организаторке Кампа сматрале су да младе рокерке треба да усвоје и нека 
јако важна знања, попут оних о безбедности на интернету, или људским правима.

-Музика је канал, средство да оне науче и друге ствари које ће им значити 
у животу. Девојчице су имале прилику да се упознају са људским правима, да уче о 
дигиталној писмености и безбедности на интернету, о музичком новинарству - до-
даје Катарина Митић.

Камп је смештен у Дому ученика средњих школа, који је, како се и очекива-
ло, сјајан домаћин.

Завршни концерт треће генерације Рок кампа за девојчице одржан је у су-
боту, 20. јула, у 17 часова на Платоу испред Дома културе.  Љ.П. 

КЊАЖЕВАЦ - Недалеко од Новог Корита, на граничној линији са селом Са-
лаш у Бугарској, од 19. до 21. јула одржан је Сабор на Кадибогазу, традиционална 
туристичко – привредна манифестација, која се одржава већ 19 година. 

Сабор је почео благословом свештеника Бугарске православне цркве, а по-
сетиоце су, затим, поздравили представници општина Књажевац и Белоградчик – 
кмет Белоградчика Борис Николов и Радојица Вучић, заменик председника општи-
не Књажевац.

О неопходности отварања граничног прелаза на Кадибогазу говорио је Ми-
лија Милетић, народни посланик у Скупштини Србије.

Стотине хиљада грађана који су у протеклих 19 година посетили Сабор нај-
боље говоре о значају ове манифестације, сматра Влада Радовановић, председник 
Организационог одбора.

Као и свих претходних година, три дана трајања Сабора на Кадибогазу, на-
род са обе стране границе искористио је за дружење, куповину, уживање у доброј 
храни и пићу и забаву са пријатељима. Љ.П.

бљивице на бућку на Кусјаку, у оквиру манифестације “Дан Дунава”. Титулу најбољих 
понела је екипа у саставу: Драгиша Бордејевић – Божидар Попстојић која је уловила 
24 килограма и 640 грама сомовине. Њима је припала и титула за највећег уловље-
ног сома тешког 7,98 килограма.

Друго место припало је Мирославу Лучићу и Игору Дудоку за улов од 14,4 
килограма, а треће Љубиши Ђорђевићу и Душану Цолановићу за 13 килограма и 
380 грама сомовине.

Највеће интересовање је, као и ранијих година, било за припрему најбоље 
рибље чорбе и титулу победника Кусјачког котлића за коју се надметало чак 16 
екипа. 

Жири кога су чинили угоститељ Светозар Тоза Андрић и дугогодишњи учес-
ници и победници више таквих такмичења Дејан Јаковљевић и Мирко Крчмаре-
вић титулу најбоље доделили су екипи “Портикла” коју чине Гвозден Голубовић, 
Иван Генчић и Милош Спну. Друго место освојили су “Лисци” Уроша Илића, а треће 
“Дупљане-Неготин” Славише Бибића. 

На такмичењу веслача најуспешнија је била екипа “Мрковци” Милош Ђорђе-
вић и Стефан Машић која је у узбудљивом финалу савладала тим “Олд сцхоол” у 
саставу: Иван Марјановић и Горан Николовски. Треће место је освојио двојац Ми-
лош Стојадиновић – Никола Апостолски.

За добро расположење на овој манифестацији, коју организује Туристичка 
организација општине Неготин уз помоћ ОО СР “Тимок” из Неготина, Републичке ди-
рекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Данубе 
Даy и Општине Неготин, побринула се група “Леад” домаћим и светским поп-рок хи-
товима и ансамбл “КонтрАкорд” бисерима нашег староградског мелоса.

 С.М.Ј.
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„Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање“ (3)

СОКОБАЊА-МЕСТО 
ЗДРАВОГ ЖИВОТА

ДРУШТВО

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ПЧЕЛАРЕ

ИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЋЕ

Повећање броја пчелињих друштава

Водоснабдевање без цистерни у Доњем Милановцу

СОКОБАЊА - Једно од најпосећенијих туристичких места у Србији је Соко-
бања. Туризам који је итекако развијен у овом месту почива на здравственом ту-
ризму. 

- Према подацима Светске здравствене организације који казује да девет 
становника на планети земљи дише и удише нечист ваздух, а тек сваки десети ста-
новник удише чист ваздух пуно тога говори и о Сокобањи, јер је њена највећа бла-
годет чист ваздух. Када имате такву ситуацију, свако из ових или оних разлога до-
лази да би побољшао своје здравствено стање. Ако говоримо о пацијентима који 
су овде на рехабилитацији и који користе бањске услуге и терапију то је заступље-
но око 35 одсто. Међутим, многе породице по препоруци лекара из урбаних среди-
на управо долазе ради превенције у Сокобању, и жеље да активно уживају у свему 

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац потписала је уговоре са корисницима 
субвенција за повећање броја пчелињих друштава. Након расписаног конкурса, 
139 пчелара испунило је услове и стекло право на субвенције из Буџетског фонда 
за развојх пољопривреде. 

Ако је судити по субвенцијама које је општина Књажевац поделила књаже-
вачким пчеларима и пчеларкама, све је више младих људи који су шансу за при-
стојан живот пронашли у послу, наслеђеном од очева и дедова. Међу њима су и 
Софија Вучковић и Никола Николић, који су овај посао учили од малих ногу и који 
кажу да од пчеларање може да се живи.

Ове године преко шест милиона динара субвенција из Буџетског фонда за 
развој пољопривреде намењено је увећању броја пчелињих друштава, казао је на 
свечаности потписивања уговора председник Општине Милан Ђокић.

-Трудили смо се да не тако мали износ од шест и по милиона динара, поде-
лимо на праведан начин, да помогнемо онима који су на почетку-казао је Ђокић.

Председник је апеловао на пчеларе да прате како општинске, тако и држав-
не конкурсе, како би унапредили своја газдинства.

Уговоре са Буџетским фондом за развој пољопривреде потписало је 139 пче-
лара. Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Будући да су три узастопне анализе воде из дистрибутивне 
мреже, које је 11., 12. и 13. јула обавио Завод за јавно здравље “Тимок” у Зајечару, 
потврдиле хемијску и бактериолошку исправност воде из постројења за пречишћа-
вање са примарног водозахвата, у Дунаву, од прошле недеље стабилизовано је во-
доснабдевање Доњег Милановца из фабрике воде. Ова ђердапска варошица, имала 
је последњих недеља поремећај у снабдевању због ниског водостаја Дунава. Тако 
је на извесно време био активиран и резервни систем за водоснабдевање са во-
дозахватом у сливу Поречке реке, а када су се стекли услови, поново је активиран 
примарни водозахват и постројење за прераду дунавске воде. Стручно мишљења 
из зајечарског Завода, потврдило је да је вода која се испоручује корисницима у 
потпунисти је усаглашена са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

 И.Ћ.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

ономе што она пружа – каже Љубинко Миленковић, директор Туристичке органи-
зације општине Сокобања.

Сокобања је смештена у котлини између четири планина: Ртањ, Девица, 
Озрен и Буковика. Специфична микроклима, чист ваздух, висока концентрација 
негативних јона која ослобађа организам штетног позитивног наелектрисања чини 
да боравак у Сокобањи делује потпуно превентивно на људски организам. 

-Подаци такође говоре да у Србији код деце узраста од 4 до 14 година инци-
денца од астме је седам одсто, што значи да седморо од 100 детета оболи од те бо-
лести, а у Сокобањи 0,55 посто, односно ниједно дете на 100 или тек једно на 200 
детета што довољно говори и оправдава све препоруке лекара да се борави у Со-
кобањи што дуже, макар три недеље током године – додаје Миленковић.

Умирујуће дејство континенталне климе, висока концентрација кисеоника, 
одсуство аерозагађења, лековуте воде само сун еке од предности због којих се све 
више туриста опредељује да што чешће борави баш у овом месту.

- Специфичну микроклиму диктирају четири планине и сама котлина између 
којих се Сокобања налази и специфична ружа ветрова. Према научним подацима 
изнад котлине се сусрећу медитеранска и карпатска клима које диктира на стање 
такве специфичне климе. Озрен је планина која је по својој површини најшумови-
тија у Србији јер је 95 одсто под шумом, ту је планина Девице и Ртањ који је са соко-
бањске стране под ливадама и богат је лековитим биљем. Посебно је интересантно 
да је Сокобања декларарацијом из 1991. године проглашена првом еколошком оп-
шиином у Србији а швајцасрка агенција је пре 11 година сертификовала подручје 
општине органским тако да сва сировина из природе која се убере у складу са кво-
тама министарства има печат органске сировине, што све говори да је ово здраво 
место у сваком смислу – додаје Миленковић. 

 Д.К.
Пројекат „Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање“ суфинансира општина Со-

кобања. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства.“ 

Љубинко Миленковић
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У осам борских школа испитано око 800 ђака

МЛАДИ У БОРУ БЕЗБЕДНИ

ПОБОЉШАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

НАЈУСПЕШНИЈИМА 
МЕДАЉЕ И ДИПЛОМЕ

Саопштење за јавност

Одржан Летњи карате камп „Буљарица 2019“

БОР - Резултати пројекта “Безбедност младих у Бору” показали су да 
је безбедност младих у борским основним и средњим школама на високом 
нивоу. У четири борске основне и исто толико средњих школа испитано је 
близу 800 ђака.Овај пројекат је у периоду од октобра 2018. до маја 2019.го-
дине спровела Међународна безбедносна асоцијација ИСА Србија уз пар-
тнерство са борском локалном самоуправом.

- Ми смо задовољни резултатима, јер у односу на остале градове где 
смо радили истраживање могу да кажем да се Бор високо позитивно коти-
ра. Анкетирани су према полу давали одговаре на двадесетак питања. На 
основу питања да ли сте користили наркотике, да ли знате некога ко кори-
сти марихуану, да ли сте користили неку другу дрогу, алкохол, веома мали 
проценат ђака је дао позитиван одговор - рекао је Верољуб Петронић из 
Међународне безбедносне асоцијације ИСА Србија.

Он је нагласио да је суштина пројекта да се успостави безбедносни 
барометар којим ће се утврђивати степен угрожености младих у Бору 
и повећа сарадња између институција како би се утицало да се насиље 
пријављује и наравно повећа степен поверења на релацији ђаци – настав-
но особље.

 -Кроз одговоре да ли знате неког ко продаје дрогу, да ли бисте и 
коме пријавили дилера, утврдили смо колико поверење ђаци имају према 

ЗАЈЕЧАР - „Иницијатива за очување земљишта“ назив је прекогра-
ничног пројекта који је представљен на састанку РАРИС-а у Зајечарском 
управном округу. Састанку су присуствовали представници из области 
пољопривреде, заштите животне средине, завода за јавно здравље, ин-
ституција и организација које се баве овом темом, као и партнери из Бугар-
ске. Пројекат се реализује у оквиру Interreg IPA CBC Програма прекогранич-
не сарадње Бугарска – Србија, трајаће 15 месеци и обухватиће различите 
активности.

Циљ ове иницијативе је да помогне очувању и побољшању квалитета 
земљишта у Видинском и Зајечарском округу. На тај начин биће унапређе-
ни капацитети у оба округа за заједничко очување квалитета земљишта.

Земљиште је изложено загађењу и то пре свега оном загађењу које 
је изазвано људским активностима. Због тога треба радити на очувању ква-
литета земљишта. На овој презентацији представили смо шта ће то да се 
ради у овом пројекту. Такође, позвали смо учеснике да одаберу у које све 
активности хоће да учествују. Активности чине тренинзи, обуке, радне гру-
пе, конференције, а биће направљена и wеб платформа на којој ће бити сви 
резултати пројекта.

Пројекат ће трајати 15 месеци, а крајем године биће и први резулта-
ти пројекта. Прва активност биће да се изради Водич за очување квалитета 
земљишта, које ће пружити одговоре на питања какво је стање земљишта у 
Зајечарском округу. У пољопривреди, као и у другим индустријама, уводе 
се нове технологије, нова вештачка ђубрива, нови пестициди. Тако да тре-
ба да се анализира шта је то што се све ради земљишту.

 „Иницијатива за очување земљишта“ је прекогранични пројекат који 
РАРИС реализује у оквиру програма прекограничне сарадње са суседном 
Бугарском, који финансира Европска унија. Партнер на овом пројекту је 
општина Боиница из Бугарске.

Више о Иницијативи за очување земљишта можете сазнати на сајту 
РАРИС-а и линку http://skr.rs/1Gb

ЗАЈЕЧАР - У организацији Градског карате клуба „Зајечар“ у Црној 
Гори у Буљарицама од 08. до 18. јула одржан је летњи карате камп који је 
окупио око 50 учесника, саопштено је из ГКК „Зајечар“. Сви учесници кам-
па били су смештени у камп Феријалног савеза Прокупља у Буљарицама.

 -По плану рада кампа тренинзи су се одржавали два пута дневно. По 
плану одржано је полагање за појасеве за све кандидате који су испуњава-
ли услов. За испит се пријавило пет кандидата који су успешно положили 
испит за већа карате звања. На крају кампа одржано је такмичење „Кара-
те куп Буљарица 2019“ на коме су се сви пријављени такмичари такмичи-
ли у три дисциплине,и то у катама, борбама и кобудо. За прва три места у 
свим категоријама такмичарима су додељене дипломе и медаље – наводи 
се, између осталог, у саопштењу ГКК „Зајечар“.

Поред такмичара из Градског карате клуба „Зајечар“ учешће на кам-
пу изели су и такмичари из Бољевца,Жагубице,Доњег Милановца,Београ-
да и Новог Сада.

родитељима, наставницима, разредним старешинама, полицији, општини 
– додао је Петронић.

 Борска локална самоуправа подржала је пројекат Међународне без-
бедносне асоцијације ИСА Србија, који су заједнички и реализовали.

-Реч је о заједничком пројекту града Бора и ИСЕ спроведеном у пери-
оду од шест месеци у коме је истраживањем обухваћено више од 800 мла-
дих основаца и средњошколаца. Нама је част да можемо да сарађујемо и 
учествујемо у овом пројекту обзиром да смо као локална самоуправа пре-
познали проблем безбедности и ово значајно питање уврстили и у Локални 
акциони план. Имамо одличну сарадњу са школама, Полицијском управом, 
Центром за социјални рад и другим невладиним организацијама и инсти-
туцијама са којима сарађујемо како бисмо побољшали положај младих у 
нашем граду - нагласио је Срећко Здравковић, члан Градског већа у Бору.

 М.М.
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА: ФИНАНСИРАЊЕ 
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

У организацији Сталне кон-
ференције градова и општина на 
локалитету Капетан Мишин брег 
у Доњем Милановцу одржан је III 
циклус радионице у циљу подрш-
ке изради Плана јавног здравља 
и стицања комплетне слике о фи-
нансирању јавног здравља на ло-
калном нивоу. Учесници радиони-
це су били представници Завода 
за јавно здравље “Тимок” Зајечар, 
представници локалне самоупра-
ве Бор, Мајданпек, као и чланови 
савета за здравље општине Заје-
чар и Бољевац. 

Према Закону о јавном 
здрављу, градови и општине 
имају обавезу да усвоје План јав-
ног здравља. Како би се истак-
ла одговорност целе заједнице, у 
изради Плана поред институција 
здравственог система учествују и 
остали представници локалне са-
моуправе, институција,установа и 
других организација. Области де-
ловања јавног здравља према За-
коно о јавном здрављу обухвата 
шест кључних области:

•	 Физичко, ментално и социјално здравље становништва,
•	 Промоција здравља и превенција болести,
•	 Животна средина и здравље становништва,
•	 Радна околина и здравље становништва,
•	 Организација и функционисање здравственог система и,
•	 Поступање у кризним и ванредним ситуацијама.

Циљ Плана јавног здравља јесте да заједница својим органи-
зованим напорима допринесе бољем квалитету живота грађана, ду-
жем и квалитетнијем животу, да заједница буде отпорнија у кризним 
и ванредним ситуацијама и да грађани пожеле да остану да живе у 
њој.

Након уводног обраћања Јасмине Танасић испред Сталне кон-
ференције градова и општина и Слађане Ристић директорке Завода 
за јавно здравље “Тимок” Зајечар, Никола Јовановић из Завода за јав-
но здравље “Тимок” је представио рад Завода и начин његовог функ-
ционисања као једног од главног стожера јавног здравља. 

О финансирању јавног здравља на локалном нивоу кроз про-
грамски буџет и пројектно финансирање је говорио представник 
Општинске Управе Рашка, Срђан Васиљевић. У другом делу радио-

нице било је речи о финансирању предлога пројеката из области јав-
ног здравља у земљама Европске Уније, као и представљање праксе 
и искуства Републике Словеније. О представљању предлога проје-
ката, фондова и могућности за финансирање јавног здравља на ло-
калном нивоу говорила је Луција Штаут, Регионална развојна аген-
ција Засавје, Република Словенија. 

У складу са својом суштином, јавно здравље захтева подрш-
ку свих заинтересованих, а то је читава заједница. Крајњи циљ је 
да опредељење и посвећеност здрављу постану рутина заједнице, 
струке и политике. Оснивање и функционисање савета за здравље 
је до сада најкрупнији искорак у том правцу.

Доношењем Плана јавног здравља, здравље ће постати кључ-
на вредност у доношењу локалних одлука у сарадњи са стручња-
цима Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, као регионалне ин-
ституције надлежне према Закону о јавном здрављу за зајечарски 
и борски округ у унапређењу здравља становништва. Брига за уна-
пређење јавног здравља треба да буде стална, а не повремена тема 
код стручњака из различитих области, грађана и доносилаца поли-
тичких одлука. Зато је стварање јавноздравствено освешћене ло-
калне самоуправе кључан циљ за одрживост плана јавног здравља.

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар 
Одсек за промоцију здравља


