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ПП ЗАШТИТА ПРЕКО ПОТРЕБНА

РАСХОДИ ВЕЋИ ОД ПРИХОДА

Бор: „ПП заштита-небрига која тиња” (4)

Усвојен извештај о извршењу буџета општине Кладово за првих шест месеци ове године

БОР - Посао ватрогасаца је итекако важан али уједно и веома 
тежак. Често се на терену сусрећу са драмама које знају да потрају 
сатима. Одани послу који успешно обављају, дају свој максимум да 
сачувају људске животе. 

-Када избије пожар у згради, на вишим спратовима, јако је нез-
годно јер има пуно људи које треба што пре евакуисати. Морамо да 
их убедимо да крену с нама и ту треба пуно добре организације. Била 
је ситуација у Петој месној заједници, када је избио пожар у згради, 
трудница у деветом месецу није смела да сиђе са петог спрата, а у 
ходнику је било већ пуно дима. Плаше се људи и то је онда најтеже 
–прича Саша Барбуловић, вођа Ватрогасно спасилачког одељења 
у Бору.

Да све зграде имају квалитетну противпожарну заштиту, мање 
би било опасности а и ватрогасцима би много лакше било, брже би 
реаговали и локализовали пожар. То би пре свега требало да буде 
приоритет у свакој стамбеној јединици. Карактеристике саобраћај-
ница, прилаз до одређеног места, доба дана, све то утиче на чиње-
ницу колико ће брзо ватрогасно возило стићи на место интервен-
ције а ватрогасци кренути са гашењем пожара.

-Проблем је негде да дођемо до зграде у којој је избио пожар 
због неприступачног прилаза. Много би лакше било да зграде имају 

исправну хидрантску мрежу, јер у том случају не би морали да носи-
мо 30 килограма тешку опрему док трчимо уз степенице до стана где 
је избио пожар, а самим тим би се лакше и брже попели до тог места. 
Било је у плану да Самачки смештај уреди спољну хидрантску мре-
жу и не знам докле је то стигло, али то би било сјајно. Јако је незгод-
но прићи до неких Чачанских солитера, као и у IV и V месној зајед-
ници, бела зграда код бившег Атекса, неки делови у насељу Сунце 
па и у НГЦ – додаје наш саговорник.

Он истиче да су најчешћи узроци пожара људска непажња и 
стара инсталација. 

-Никада се не зна шта све може да се догоди. Људи би и по 
кућама требали да рашчисте ствари. Дешавало се и да не можемо 
да отворимо врата од стана од гомиле неких новина наређаних. По-
стоје системи који служе за гашење пожара у таквим ситуацијама, и 
то није прескупо да сваки стан то може да има. Био сам у Русији јер 
смо тамо били на обуци и радили са њима. Они имају велике обла-
кодере са преко 50 спратова, и сваки од њих има своју ватрогасну 
јединицу. У сваком стану имају као плинску боцу која може да опскр-
би један стан од 50 квадрата у случају да дође до пожара. То имају и 
у колима. То не би било лоше да људи имају и овде, не кошта много, 
око седам до осам хиљада динара. У свету, ватрогасна јединица је 
на одређених бројева квадратних клометара да за пет минута могу 
екипе да стигну до сваког места–наставља Барбуловић.

Овај борски ватрогасац наглашава да је најдаље што ватрога-
сцима треба времена да стигну до места интервенције 12 до 13 ми-
нута. 

-Када стигнемо, вођа интервенције истрчава да види шта се 
дешава а у међувремену правимо план у колима шта ће ко да ради. 
Најчешће излазимо по тројица. Онда нам је највећи проблем упар-
киравање. Имамо возило и црева која могу да се наставе што нама 
пуно значи. На другом возилу имамо само једно црево од 60 метара 
које се не наставља, има високи притисак, смањује потрошњу воде 
а постиже се већи учинак. Сада како су људи почели да одјављују 
грејање, оџаци више не раде и ту се сад јавља нови проблем, јер у 
граду нема оџачара. Имамо добру сарадњу са локалном самоупра-
вом и увек нам излазе у сусрет за оно што је нама потребно - гово-
ри Барбуловић.  Д.К.

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.“

КЛАДОВО - На седници Општинског већа у Кладову усвојен 
је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кладово за првих 
шест месеци ове године. Буџетски приходи по свим изворима фи-
нансирања износе 358,1 милиона динара и реализовани су са 42,66 
одсто од плана. Расходи и издаци буџета општине Кладово у перио-
ду јануар- јун износе 399,4 милиона динара односно 43,94 одсто од 
плана, тако да је забележен дефицит од 41,3 милиона динара услед 
прошлогодишњих потраживања која су на наплату доспела у овој 
години, чуло се на седници. 

Чланови Општинског већа подржали су Иницијативу о покре-
тању поступка за изградњу азила за псе и мачке луталице. Објекат ће 
се градити на градској периферији иза улице Обала рита на површи-
ни од једног хектара. План је да се формира ЗОО хигијена за хумано 
уклањање луталица са градских улица са пратећом опремом. Већ-
ници су усвојили и Програм подршке за спровођење пољопривред-
не политике руралног развоја општине Кладово за 2019. годину који 
добио сагласност ресорног министарства чиме су створени услови 
за расписивање конкурса за доделу субвенција. 

Мере подршке намењене су регистрованим пољопривредним 

газдинствима, правним и физичким лицима са територије општине 
Кладово. За ту намену из буџета општине Кладово за 2019. годину 
опредељено је 15,4 милиона динара.

 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”.

Једна од зграда у Бору у којој се десио пожар
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СЛАТИЊАНИ ЗАБРИНУТИ ЗА ОПСТАНАК СЕЛА
Представљен Нацрт просторног плана “Чукару Пеки”

ДРУШТВО

САРАДЊА У ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА И КУЛТУРЕ

ПОТВРДА ДЕЦЕНИЈА 
УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

Амр Алгувејли, амбасадор Египта у Србији посетио Мајданпек

БОР - Презентација Нацрта просторног плана подручја посебне на-
мене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника “Чукару 
Пеки” која је одржана ове недеље у три борска села Брестовац, Метовни-
ца и Слатина изазвала је бурне реакције и незадовољство грађана, посеб-
но Слатињана, који ће, како тврде, територијално највише и бити погође-
ни пројектом новог рудника.

- Као потпредседник Савета МЗ Слатина упознат сам Нацртом про-
сторног плана будућег рудника. Могу да кажем да мештани Слатине нису 
задовољни овим пројектом,јер сте на презентацији имали прилике да ви-
дите где се налази наше село, између два јаловишта која ће прашину да 
наносе у село као и између две, сада већ загађене реке. Имамо добру са-
радњу са компанијом Ракита, али она се мора дићи на виши ниво како би 
наша деца живела у здравој средини-каже Војкан Павловић, потпредсед-
ник Савета МЗ Слатина.

Забринутост мештана Слатине углавном се односила на то какав ће 
бити утицај рударења на животну средину.

-Једина добра ствар у целој овој причи је воља Градске управе и 
градоначелника да разговарају са нама, јер не видим других повољно-
сти. Мештанка Слатине сам 56 година. Радила сам и у служби и обрађива-
ла башту, моји стари су се овде бавили земљорадњом и сточарством и од 
тога тек сада можемо да се опростимо начисто, јер је у башти све бело-сма-

МАЈДАНПЕК- Мајданпек је у понедељак посетио Његова екселен-
ција, амбасадор Египта у Србији, Амр Алгувејли. Ову, и посете другим гра-
довима у Србији, амбасадор Египта уприличио је поводом 111 година ди-
пломатских односа и пријатељства две земље. Јер, толико је прошло од 
када је тадашњи краљ Србије послао првог амбасадора у Египат, подсетио 
је у разговору са својим домаћинима, председником општине, Драганом 
Поповићем и заменицом председника Елвиром Јовановић.

Амбасадор Египта Амр Алгувејли рекао је да види велике потенција-
ле за сарадњу Египта и Србије, а тако и ове средине, у области туризма и 
културе. То је поткрепио добрим вестима о обнављању сарадње у области 
туризма. После 14 година, успостављена је директна авионска линија из-
међу Београда и Каира, а Египат је омиљена дестинација туристима из Ср-
бије који на летовање путују авионом. Осим тога, Египат ће бити земља пар-
тнер Међународног сајма туризма у Београду наредне године.

-Долазећи у Мајданпек видео сам лепоту природе која вас окружује, 
Голубачки град, Доњи Милановац, Ђердап, а верујем да би тај спој реке и 
планине представљао занимљив доживљај нашим туристима- рекао је ам-
басадор Египта у Србији, Амр Алгувејли и најавио да ће у септембру чувени 
индијски оркестар, који чине слепи и слабовиди, имати концерте у неколи-
ко градова у Србији, а да би један од њих би могао да буде и у Мајданпеку.

-Изузетно ми је драго што је Мајданпек први град у источној Србији 
који је посетио амбасадор Египта у нашој земљи. Уверен сам да има много 
начина да се оствари и развије сарадња, а мислим да ово представља до-
бар почетак - рекао је Драган Поповић, председник Општине Мајданпек.

Амбасадор Алгувејли позвао је своје домаћине у Мајданпеку у уз-
вратну посету амбасади у Београду, а Драгану Поповићу уручио поклон, 
реплику слике на папирусу, са традиционалним мотивима ове земље.

 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”.

МАЈДАНПЕК- Поводом Дана општине и крсне славе – Сабора Све-
тог архангела Гаврила, братску општину Челинац у Републици Српској, про-
шле недеље посетила је делегација општине Мајданпек коју је предводио 
Никола Науновић, председник СО. 

Они су присуствовали служењу свете литургије и положили венац 
у спомен-капели за 220 погинулих бораца те општине, као и другим мани-
фестацијама којима су домаћини обележили свој празник. 

Узвратна посета представника ове општине са којом Мајданпек 
везују деценије успешне сарадње и пријатељства очекује се већ за Дан 
општине, 12.септембра. 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”.

траЈасмина Радуловић,мештанка Слатине.
Из борске Градске управе ипак уверавају да ће све процедуре бити 

у складу са законом.
-Наши грађани су добили прилику да укажу на све проблеме и изне-

су сугестије које имају. Стручне службе су евидентирале сва питања које ће 
бити стављена као примедбе града и послате министарству. Не заборавите 
да смо пре неких годину и по дана када је био предрани увид дали 17 суге-
стија које су биле и основ за израду овог плана. И овога пута ћемо дати све 
примедбе и сугестије које се тичу квалитета живота наших суграђана, во-
дићемо бригу и о њима, али и о самом пројекту. Евидентно је да ће рудник 
имати утицаја на животну средину, али оно што ћемо ми тражити је да се 
испуне сви стандарди изградње и отварања самог рудника као и решавање 
отпадних вода - наглашава Александар Миликић, градоначелник Бора.

Миликић је додао да је поред представљања поменутог плана, оби-
лазак сеоских месних заједница само наставак редовних разговора са меш-
танима сваког уторка, при чему је у Брестовцу и Метовници највише при-
медби било на снабдевање електричном енергијом.

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене ек-
плоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки“ 
почео је 03. јула и трајаће до 01. августа до када ће заинтересовани грађа-
ни моћи да упуте примедбе на овај нацрт Министарству грађевине или 
Одељењу за урбанизам Града Бора.

 М.М.

Делегација општине Мајданпек у братској општини Челинац
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МИЛЕНКОВИЋ: ЛЕКАРИ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ У СВОМ ПОСЛУ

Специјална болница “Сокобања”

СОКОБАЊА - Специјална болница “Сокобања” , специјали-
зована за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних 
плућних болести годишње збрине око 9000 пацијената из Србије и 
иностранства. Ова установа заслужено носи епитет лидера у здрав-
ственом туризму, поседује стручан кадар и врхунску медицинску 
опрему.

- Препоруке лекара из урбаних средина су да се борави у Соко-
бањи што дуже јер се постижу изузетни резултати. То се односи и на 
Специјалну болницу “Сокобања, чији запослени имају велику генера-
цијску праксу и “вукови” су у свом послу, прави професионалци. Њи-
хови пацијенти осећају велико побољшање када прате инструкције 

лекара и на који начин да користе природно лековити 
фактор , термалне воде, ваздух и боравак у Сокобањи 
и све оно што она пружа –каже Љубинко Миленковић, 
директор Туристичке организације Сокобања.

Он наглашава да је Специјална болница “Соко-
бања” једини управљач природно лековитим факто-
ром. 

- У Сокобањи углавном бораве млади људи, ро-
дитељи са децом који захтевају активни одмор, и у 
том смислу се и профилише туристичка понуда. Вели-
ки број посетилаца долази и по препоруци лекара пре-
вентивно на одмор-додаје Миленковић.

Захваљујући повољном географском положају, 
погодној клими, термалним изворима, примени сав-
ремених метода у лечењу, стручности лекара, капаци-
тети Специјалне болнице “Сокобања” су током целе го-
дине попуњени.

-Специфичну микроклиму диктирају четири пла-
нине и сама котлина између којих се Сокобања налази 
и специфична ружа ветрова. Озрен је планина најшу-
мовитија у Србији, ту је планина Девица и Ртањ који је 

са сокобањске стране под ливадама и богат је лековитим биљем а 
посебно је интересантно да је Сокобања декларарацијом из 1991. го-
дине проглашена првом еколошком општином у Србији. Препорука 
лекара Специјалне болнице “Сокобања” је да се борави у Сокобањи 
што дуже, макар три недеље током године –додаје Миленковић. 

Специјална болница располаже са 530 постеља распоређе-
них у пет објеката од чега су три за децу и два за одрасле. Бол-
ница у раду примењује стандарде квалитета система ISO 90001 
и HACCP. 

 Д.К.
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ЂОКИЋ: ФЕСТИВАЛ МЛАДЕ 
ПОДСТИЧЕ НА СТВАРАЊЕ

„МОЈ ЖИВОТ ЈЕ МОЈЕ БЛАГО“

У Књажевцу одржан 58. Фестивал културе младих Србије

Неготинци по четврти пут одржали концерт сећања на Љубишу Стојановића Луиса

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је од 25. до 31. јула одржан 58. Фестивал 
културе младих Србије. Задатак Фестивала је да промовише праве вредно-
сти и младе подстиче на стварање, казао је, отварајући најдуговечнију ма-
нифестацију овог типа у Србији и на Балкану, председник Општине Кња-
жевац Милан Ђокић. 

-Некада, када је стваран овај фестивал, свако село, свако предузеће, 
имало је културно – уметничко друштво. Окупити све њих било је, претпо-
стављам, велико задовољство. У данашње време, покушавати понављати 
програм од пре 50, 60 година, било би немогуће и потпуно превазиђено. 

Култура у Србији заробљена је између налета шунда и кича, с једне и из-
међу оних који су квази тумачи културних вредности, а да им за ту ласкаву 
титулу није дала за право ниједна њихова диплома, уметничко дело, или 
културни резултат. Управо желећи да негде у међупростору нађемо оно 
што ће одговарати данашњем времену, креирамо програме задњих фе-
стивала. Доказ колико фестивали задњих година вреде је и све већи број 
посетилаца –казао је Ђокић.

Посебна признања за допринос Фестивалу уручена су ове године 
Звонимиру Павковићу и Вукославу Ристићу. На отварању, наступили су 
студенти Музичке академије у Београду: пијанисткиња Даница Дујаковић, 
флаутисткиња Мила Добросављевић, виолинисткиња Ања Рајић и наш 
млади Књажевчанин Сава Божиновић на гитари. Отворена је и изложба 
дела студената уметничких академија из Београда и Ниша. 

Други програм Радио Београда и Фестивал културе младих Србије 
прогласили су Сару Станојевић из Београда најбољом песникињом 58. 
ФКМС. Њој је припало признање ‘’Тимочка лира’’. Прву песничку збирку 
представио је Ђорђе Рабреновић, прошлогодишњи добитник ове пес-
ничке награде. 

Први пут на Фестивалу културе младих Србије бирао се Таленат 
број један. Мало такмичење окупило је на градском тргу девојчице које 
се баве плесом и певањем, а титулу најталентованије понела је Миља 

Стојановић. Целовечерњи концерт одржали су ученици Музичке школе 
‘’Предраг Милошевић’’, док је за најмлађе и њихове родитеље организо-
ван Детињство фест. 

На летњој позорници у Гургусовачкој кули, пред неколико хиљада 
гледалаца концерте су одржали Северина, Саша Матић и бенд ‘’Неверне 
бебе’’. 

Фестивал је завршен пројекцијом филмова на платоу Дома културе. 
 Љ.П.

НЕГОТИН - У Неготину је у уторак, 23. јуна одржан четврти по реду 
концерт сећања на Љубишу Стојановића Луиса који је трагично настрадао 
пре осам година. Концерт у спомен на свог Луиса носи назив по једном од 
његових највећих хитова, „Мој живот је моје благо“.

За Неготинце Љубиша Стојановић Луис није само кантаутор несваки-
дашњих вокалних способности, аутентичан представник етно џеза, тексто-
писац и композитор, већ и неко свој, јер је Луис у младости живео у овом 
граду, а онда му се стално враћао и више од деценију приређивао хума-
нитарне концерте за децу Дома, са чијим је штићеницима формирао свој 
први бенд, доносио им поклоне, дружио се са њима. За његов хуманита-
ран рад Општина Неготин уручила му је 2000. своје тадашње највише звање 
– Септембарску награду, а 2006. и признање Почасни грађанин Неготина.

Више од 20 извођача и бендова свирало је највеће Луисове хитове, 
а публика је са одушевљењем пропратила наступе Сашке Јанкс, Младена 
Лукића, Данице Крстић, Чеде Марковића, Слободанке Данке Стојиљковић, 
Новице Неговановића, Ренато Хенца, Стефана Петрушића, Тање Бањанин, 

Банета Васића, Милоша Крачуновића.
Луису у спомен певали су и његова ћерка Маја Луис, Неша Саитовић 

из “Црних мамби”, Катарина Милошевић и “Алфа режим”, али и Немања Ба-
чиловић и Маја Живков са “Меџик бендом”, зајечарски “Боеми”, неготински 
“Контакорд”, “Арс комјунити” и пријатељи који су премијерно извели ком-
позицију “Без љубави ја не могу” Саше Т. Грујића посвећену Луису.

Публику су поздравили и Луисови музичари, чланови његовог бен-

да: клавијатуриста Перица Калуђеровић, гитариста Драган Адамовић Кај-
га, бас гитариста Александар Аца Трајковски, али и његова породица, су-
пруга Силвана и деца Андреј, Сергије, Ела Мита.

 С.М.Ј.
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Представљени резултати анкете

БОРСКИ КОМУНАЛЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ВЕСТИ

УРЕЂУЈУ 21 
КИЛОМЕТАР ПУТА

ОБНОВА КЉУЧКОГ 
ПУТА

Радови на реконструкцији и уређењу пута Мајданпек –Кучево

Санација саобраћајне инфраструктуре у општини Кладово

 БОР - Житељи градских месних заједница НГЦ,Металург и Север, 
као и две сеоске Кривељ и Злот углавном су задовољни услугама које пру-
жа Јавно комунално предузеће „3.октобар“ показала је анкета коју је за ово 
предузеће урадио Покрет потрошача Бор. Тим поводом одржана је кон-
ференција за новинаре на којој су представљени резултати анкете као и 
законска обавеза локалних самоуправа као оснивача јавно-комуналних 
предузећа да најмање једном годишње спроведу анкетирање потрошача.

-Анкетирање потрошача врши се  из разлога побољшања квалитета 
и квантитета услуга које пружа то јавно предузеће у овом случају борскоЈКП 
„3.октобар“.Као Покрет потрошача имамо искуства у спровођењу анкета и 
сличних испитивања тржишта,тако да ћемо у наредном периоду вршити ан-
кетирање потрошача и за ЈКП „Топлана“. Морам да нагласим да је интерак-
ција између потрошача као примаоца услуга и предузећа као прузаоца ус-
луга јако битна, каже Зоран Андрејић, председник Покрета потрошача Бор.

Анкетом је испитано сто корисника комуналних услуга из разних ка-
тегорија становништва. 

-Изузетно смо задовољни резултатима анкете, јер је већи део кори-
сника наших услуга задовољан нашим радом. Грађани су највише незадо-
вољни динамиком сезонским пословима као што је у летњем периоду ко-
шење јавних површина, док је у зимским условима то чишћење снега, рекао 
је Јован Марковић,представник ЈКП “3.октобар”.

На конференцији за новинаре је наглашено да је велики проблем и 
највећи број пријава грађана за уједе паса луталица којих на територији 

МАЈДАНПЕК- У првој половини јула, почели су припремни радови 
на реконструкцији, санацији и уређењу пута Мајданпек – Кучево. Најваж-
нија саобраћајница за становнике и привреду ове општине добиће пре 
краја лета ново и што је важније квалитетније издање у дужини од 21 ки-
лометра.

-Договорено је да на поменутој деоници упоредо раде, са једне 
стране Штрабаг, а са друге Предузеће за путеве Пожаревац. Реална су 
очекивања да посао заврше релативно брзо, али не на уштрб квалитета.  
Припремни радови се зато обављају темељно и пажљиво, пошто од њих 
зависи и квалитет будуће саобраћајнице- каже Драган Поповић, председ-
ник Општине Мајданпек наводећи да нема места журби и нестрпљењу.

На припреми деонице предвиђене за асфалтирање пуно је посла, јер 
је оваква реконструкција поменутој саобраћајници била неопходна и мно-
го раније. Пут је на многим местима поприлично нераван, па се глодали-
цом равна и припрема за пресвлачење асфалтом. На појединим местима, 
пре асфалтирања има више припремног посла, па и насипавања туцани-
ком, равнања и других неопходних активности. Уређују се пропусти, чисти 
и продубљује путни јарак, Интензивно се ради па се већ овог лета очекује 
завршетак комплетне предвиђене деонице, а тако и реконструкције овог 
пута, коју су приликом прошлогодишње посете Мајданпеку обећали људи 
из врха државе.

На путевима у општини Мајданпек се, као и прошле, и ове године 
доста ради. Уређује се и опрема  пут који повезује Мироч са Ђердапском 
магистралом и Брзом Паланком, а асфалтирано је и 3,6 километара пута ка 
Припору и селу Влаоле. 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”.

КЛАДОВО - У оквиру прве етапе рехабилитације државног пута дру-
гог А реда Кладово - Милутиновац кроз Доњи Кључ запослени у предузећу 
за путеве “Штрабаг” асфалтирали су првих 1500 метара саобраћајнице на 
којој је ширина коловоза  6,5 метара, а дебљина асфалтног застора  шест 
центиметара тако да је уграђено 1400 тона асфалтне масе. Радове на део-
ници од Текијанкиног супермакета према приградском насељу Костол оби-
шли су Саша Николић, председник општине

Кладово и његов заменик Милисав Ратопекић. На деоници која Кла-
дово повезује са осам насељених места није се радило више од пола века.

- У оквиру рехабилитације државног пута другог А реда број 167 Кла-
дово -Милутиновац укупне дужине 29,5 километара ове грађевинске сезо-
не нови асфалтни застор добиће девет километара деонице до изласка из 
Велике Врбице, а комплетни радови  биће завршени следеће године.

У оквиру  реконструкције саобраћајне инфраструктуре паралелно 
се ради и на обнови државног пута  Кладово -Неготин на деоници до Брзе 
Паланке. Радови се изводе по плану- казао је Саша Николић, председник 
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”.

града по подацима овог комуналног предузећа има преко 1000.
Борско ЈКП “3.октобар“ једно је од ретких предузећа које има бес-

платну инфо линију 0800-300 -030 која је доступна 24 часа и која грађани-
ма омогућава да се распитају о цени услуга, рекламацијама, али и да прија-
ве комунални проблем.

 М.М.
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Сокобања бележи рекорде по броју туриста и ваучера

Припрема за Фестивал вина

СВЕ ВИШЕ СТРАНИХ ГОСТИЈУ

ОЦЕЊИВАЊЕ ВИНА И РАКИЈА

СОКОБАЊА - Сокобања је на добром путу да обори прошлого-
дишњи рекорд од 102 хиљаде гостију који су остварили пола милиона 
ноћења, будући да се до краја сезоне очекује да у Сокобањи борави око 
160 хиљада туриста.

- Према нашим проценама регистрованих гостију има 130 до 135 
хиљада који ће остварити преко 800 хиљада ноћења. С обзиром да је још 
увек присутан проблем непријављивања свих гостију, наша је процена да 
ће ове године овде боравити око 160 хиљада људи који ће остварити мил-
лион ноћења - казао је Љубинко Миленковић, директор Туристичке орга-
низације (ТО) Сокобања.

Он је нагласио и да је за првих пет месеци ове године у односу на 
исти период лане по питању броја долазака туриста, промет виши 13 од-
сто, а у односу на број ноћења, већи је број за 17 посто.

- Ако узмемо у обзир да хотел Здрављак није радио у априлу и мају 
а то је највећи хотел у Сокобањи, да је био у функцији тај просек долазака 
био би још већи. Статистика указује да је просек боравка госта у Сокобањи 
5,2 дана што је далеко више од свих просека боравака у осталим дестина-
цијама у Србији. Задржати госта у дестинацији је веома тешко, нарочито да 
се он поново врати, јер човек има потребу да мења ствари, да види више 
различитих места, и данас у времену комуникација када је то све доступније 
него раније, људи се одлучују да сваке године мењају дестинацију. Међу-
тим, када је реч о Сокобањи то није случај, јер се велики број људи, око 30 
одсто туриста из године у годину враћа у Сокобању – додаје Миленковић.

Сокобања је најатрактивнија дестинација и за туристе који летују уз 
ваучере.

- Од 120 000 подељених, резервисано је 40 000 ваучера у Сокобањи, 
што је трећина, а две трећине у свим осталим дестинацијама. На листи обје-
ката у којима субвенционисани ваучери могу да се користе у Србији најви-
ше је објеката из Сокобање око 400, док је другорангирана дестинација са 
150 пријављених објеката. То само показује да су приватни станодавци и 
друштвена предузећа, неприватизовани хотели били спремни на одговор 
овакве акције Министарства трговине, туризма и телекомуникације, која је 
у више смерова дала позитивне реултате – истиче наш саговорник.

У Сокобању све чешће долазе и гости из иностранства. Пуно садр-
жаја за рекреативни али и здравствени туризам ову туристичку дестина-
цију чини последњих година све пожељнијом за туристе.

- Велики скок је остварен и по питању броја страних туриста који бо-
раве у овом месту. Осим готово свих места у Србији, гости долазе и из Бу-
гарске, Македоније, Грчке, Румуније, Русије, Јапана, Кине, јужне Америке. 
Прошле године је пет пута повећан број странаца у односу на претпрошлу 
годину-наставља Љубинко.

Он истиче да је у најави до 01. септембра потпуна реконструкција 
пута Алексинац – Сокобања, што је веза са Коридором 10. На територији 
општине су 32 локалитета и амбијената који су потпуно уређени да пруже 
довољно комфора туристима за целодневни боравак.

- Имамо нову стену у селу 
Врмџа за фрее цлимбинг (сло-
бодно пењање) са 70 смерова и 
највећа је те врсте у југоисточ-
ној Србији. Ту је и параглајдинг 
писта на Озрену, имате могућ-
ности изнајмљивања кајака 
на Бованском језеру, чак укуп-
но на територији општине има 
111,3 километара планинске би-
циклистичке стазе. Поред аква 
парка, ту је и плажа на Мора-
вици, река која је сјајно место 
за освежење у врелим летњим 
данама. Шест плажа је посебно 
уређено, аква парк је капаците-
та 2500 посетилаца који током 
летњих месеци ради пуним ка-
пацитетима – каже Миленковић.

Он наглашава да је у току завршетак изградње мултифункционалног 
објекта летње позорнице Врело, коју кофинансира Министраство трговине 
туризма и телекомуникација са нешто више од пола милиона евра а укуп-
на инвестиција је миллион и 200 хиљада евра. 

-Састоји се из две позоришне сцене. Већа је капацитета 1500 места 
за седење и мања која има 600 седећих места, плус 3500 места за стајање 
. У оквиру комплекса налазе се и три мала језера од којих ће највеће зими 
функционисати као клизалиште за децу. Опрема се визиторски центар Прве 
хармонике, највећа отворена сцена у нашој земљи тог типа, изведена у 
складу са свим најмодернијим европским стандардима, тако да ће и нај-
захтевнији извођачи моћи на њој да наступају, а отварање је планирано 
на јесен –додаје Миленковић.

У току је и завршетак хотела Сунце који ће бити отворен почетком 
наредне године. 

-Хотел се ради према изузетно квалитетном пројекту и циљ је да има 
четири супериор звездице, и око 250 смештајних јединица. Имаће два за-
творена базена и један отворени, спа центар, моћи ће да пружи услугу нај-
захтевнијим гостима. Таква три таква хотела недостају будући да је толика 
потражња-закључује Миленковић.

 Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - У књажевачком ЈБ клубу Удружење ВИР организова-
ло је 27. јула оцењивање вина и јаких пића. 

На оцењивање стигло је 99 узорака белих, црвених и розе вина и 
јаких пића из 35 подрума Србије и Бугарске. Професор др Слободан Јо-
вић председавао је међународном комисијом, која је радила у ЈБ клубу. 
Одличан зналац вина овог краја, он примећује да се квалитет побољша-
ва, али и упозорава да није увек добро правити вино ‘’по рецептурама ста-
рих мајстора’’. 

Петко Миков, власник винарије ‘’Видинска Гмза’’ каже да из бугарских 
и српских винограда до купаца долазе квалитетна вина, те да две земље 
треба да се окрену великом руском тржишту. 

Оцењивање вина и ракија, 16. по реду, учесници су посветили Јова-
ну Исакову, недавно преминулом председнику Удружења ВИР.

Додела признања најбоље оцењеним произвођачима обавиће се на 
Фестивалу вина, који ће трећег августа бити одржан у Дому културе. 

Оцењивачку комисију чинили су проф. др Слободан Јовић, дипломи-
рани инжењер Радиша Николић, магистар Ивана Мошић и технолог Злат-
ко Педков из Бугарске.  Љ.П.

Љубинко Миленковић
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ПОВРЕДЕ КОЈЕ ЧОВЕКУ НАНОСИ 
ЖИВОТИЊА УЈЕДОМ (УЈЕД ЖИВОТИЊЕ)

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Антирабична станица (АР) у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар је већ 
неколико година уназад сведок „епидемије „ озледа од паса без власника. Та „ епи-
демија“ је почела од дана када су општине увеле новчану надокнаду лицима које су 
озледиле животиње, пре свега пси без власника, са њихове територије. Од тада се у 
АР станицу свакодневно јавља и по десетак лица која траже извештај епидемиолога. 
До тада смо регистровали мали број лица која је озледила животиња без власника, 
најчешће пас, у насељеном месту. Углавном су се јављала лица или након повреда 
већег обима, или након што је озледу нанела дивља животиња у слободној природи.

Захваљујући вакцинацији дивњих животиња која се спроводи на територији 
Р.Србије већ седам година, немамо више проблема са беснилом међу дивљим живо-
тињама у слободној природи. Потврду ове тврдње сваке године контролишу вете-
ринари изловом репрезентативног броја животиња за сваки регион Србије – нема 
лабораторијски потврђеног беснила. Ако нема беснила међу дивљим животиња-
ма у слободној природи ( нема тзв. „силватичног“ беснила – silav, lat. шума), онда 
га нема ни међу домаћим животињама – нема код да им пренесе уједом беснило. 

Дакле, Србија нема више проблем са беснилом међу животињама. Зато 
општине које нису решиле проблем паса без власника, имају проблем са „епиде-
мијом“ озледа од животиња без власника који наносе озледе у насељеним мести-
ма, односно захтевима за новчану налкнаду. Према подацима које смо добили од 
општина, ради се о милионским износима за сваку годину.

Решење проблема је: склонити са улица псе „луталице“, сместити их у азиле, 
и након ветеринарске обраде, удомљавати.

1. Шта треба урадити након уједа животиње ?
Угризну рану добро оперите текућом водом и сапуницом, добро исперите и 

тек тада поспите средством за дезинфекцију ране. Ово је поступак када није обил-
но крварење из ране. Уколико рана обилно крвари тада је треба одмах подвезати 
(зауставити крварење) како не би дошло до већег искрварења. У оба случаја рану 
треба превити и јавити се у најближу здравствену установу.

2. Шта треба урадити након санирања уједне ране ?
У здравственој установи треба проверити да ли сте вакцинисани и ревак-

цинисани против тетануса ( „зли грч“, „тровање крви из ране“). Животиња зубима 
не само да наноси повреду коже, него су зуби често у контакту са „прљавштином“ 
у којој бораве споре тетануса. Таква рана се сматра ризичном за настанак тетануса. 
Уколико нисте до тада вакцинисани против тетануса треба одмах да примите хума-
ни антитетанусни имуноглобулин („серум“) и прву дозу вакцине против тетануса. 
Другу и трећу дозу вакцине примићете према распореду који добијете у здрав-
ственој установи. У здравственој установи добићете упут за специјалистички пре-
глед и треба да се јавите епидемиологу у Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 
у Антирабичну амбуланту (амб. за заштиту људи које је уједом озледила животиња).

3. Зашто је неопходно доћи у Завод ( Антирабична амбуланта) ?
У Заводу ће вас лекар специјалиста ( епидемиолог ) упутити у све неопход-

не податке које треба да знате након што вас је уједом озледила животиња. Епиде-
миолог ће такође проценити да ли околности под којима се десио ујед, место и на-
чин озлеђивања, носе ризик за настанак беснила или не.

4. Да ли је свака уједна рана ризик за настанак беснила ?
Ујед дивље животње (лисица, вук, шакал, дивља свиња и др.) која се не може 

ставити под ветеринарски надзор (налази се у слободној природи) јесте индикација 
за антирабичну имунопрофилаксу (давање „серума“ и вакцине против беснила).

Изузетак је када ујед нанесе дивља животиња која је убијена или угинула, 
па ветеринарска инспекција може са леша животиње узети узорак мозга и послати 
на анализу. За време док чекамо резултат анализе дајемо прву дозу вакцине. Ако 
је резултат анализе негативан, прекидамо даљу имунизацију. Глодари (мишеви, ку-
нићи, веверице и сл.) уједом не преносе беснило.

5. Како поступамо код уједа домаће животиње ?
Ако је ујед нанела домаћа животиња, да бисмо проценили ризик од настан-

ка беснила, потребно је да знамо неколико чињеница. Занима нас врста животиње 
(пас, мачка или нека друга домаћа животиња), њено здравствено стање као и окол-
ности под којима је се десио ујед.

6. Које домаће животиње најчешће уједају људе ?
Људе, од домаћих животиња, најчешће уједају пси, много ређе мачке, а 

најређе друге домаће животиње (коњ, крава, свиња и др.). 

7. Зашто је важно код уједа домаће животиње знати њено здравствено 
стање ?

Код уједа било које домаће животиње најважнији податак је њено здравстве-
но стање – да ли је здрава или не. То треба да утврди ветеринар. 

Животињу, која је уједом нанела озледу, ветеринар може да прегледа само 
ако су познати име, презиме и адреса власника животиње. У том случају ветеринар 
ставља животињу под здравствени надзор који траје десет дана од дана уједа и пра-
ти њено здравствено стање. Уколико, током тог периода, животиња остане здрава 
- не добије знаке беснила, не угине, не одлута, или не буде убијена – није потребно 
спровести антирабичну имунопрофилаксу озлеђеног. 

8. Шта радимо кад није познат власник животиње која је нанела озледу ?
Када ветеринар не може да спроведе надзор (власник животиње није по-

знат) потребно је да озлеђена особа, или члан породице, покуша да провери здрав-
ствено стање животиње. То подразумева да је животиња која је нанела озледу оста-
ла на истој територији, да једе, пије воду, нема изненадне промене расположења. 
У том случају нема разлога за сумњу да се ради о животињи сумњивој на беснило.

Ова врста надзора НИЈЕ потребна ако на територији где је нанета озледа 
НЕМА беснила међу дивљим животињама (нема лабораторијски потврђеног бес-
нила). На територији Р.Србије се од пре седам година врши вакцинација дивљих 
животиња (лисица, вук) тако што се бацају из авиона мамци са вакцином на тери-
торији где бораве дивље животиње.

9. Зашто је важно да пса / мачку редовно вакцинишемо против беснила ?
Уколико су озледу нанели пас или мачка чији је власник познат, треба се рас-

питати да ли је животиња вакцинисана против беснила и када (потврда ветеринар-
ске станице). Када кажемо „власник“ мислимо на особе које држе псе и мачке у свом 
поседу без обзира да ли прихватају одговорност за ту животињу или не. Сви они су 
дужни да животињу региструју у ветеринарској станици, а то значи и да буде сваке 
године вакцинисана против беснила. За непоштивање ове обавезе ветеринарска 
инспекција изриче мандатну казну.

Уколико су пас / мачка уредно вакцинисани против беснила такође нема раз-
лога да сумњамо да се радило о уједу животиње сумњиве на беснило.

Пси, који живе у насељеном месту, а немају власника, најчешће нису вакци-
нисани против беснила. То што нису вакцинисани не значи и да су заражени бес-
нилом. То се дешава тек кад их озледи друга бесна домаћа или дивља животиња 
(лисица, вук, шакал и сл.)

10. Зашто су важне околности под којима се десио ујед ?
Околности које су претходиле уједу могу бити од изузетног значаја зато што 

на индиректан начин говоре о здравственом стању домаће животиње у тренутку 
када је нанела озледу. 

Прво што нас занима јесте да ли је ујед, на било који начин, био провоци-
ран или не ? Ујед након провокације, није сумљив на беснило. Ујед који се десио 
у насељеном месту, где бораве људи, најчешће није сумњив на беснило. Такве 
уједе најчешће наносе тзв. „пси луталице“. Под тим појмом подразумевамо псе 
који се крећу сами или у чопору, а којима се не зна власник. Они најчешће бора-
ве на истом месту где се и хране ( улица, испред дворишта, код канти за ђубре 
и сл.). Ретко мењају станиште и „бране своју територију“. Неки су у томе више, 
а неки мање агресивни. Посебно су агресивне кује које бране своје легло. По-
десћамо да агресиван пас (онај који често озлеђује људе) није исто што и пас за-
ражен беснилом. Ујед пса из чопора (два или више паса) такође није сумљив на 
беснило. Болестан пас, пас који има беснило, увек је сам – други пси га се пла-
ше и беже од њега. 

11. Када домаћа животиња може бити сумњива да има беснило ?
Ујед непознате животиње, изван насељеног места, у пољу, у шуми, у сумрак, 

која бесциљно лута, неуредне длаке, агресивног понашања, јесте разлог да поста-
вимо сумњу на беснило.

Ујед домаће животиње која показује нагле промене у понашању, од умиља-
те до агресивне, уз то повраћа, куња, неприродно дише, одбија храну и воду, кочи 
се или трза, или јој цури слина, јесте сумњива на беснило и треба хитно позвати ве-
теринара. Наглашавамо да се беснило са животиње на животињу преноси уједом, 
било да је реч о бесноj домаћој или дивљој животињи. Такве животиње имају ране 
од уједа по кожи.Уколико се ради о уједу мачке треба посебно обратити пажњу зато 
што мачка уједа или када осети да је животно угрожена или кад је болесна. Мачка 
иначе озлеђује гребањем.

12. Како штитимо људе од беснила ?
Чим поставимо сумњу да је реч о уједу животиње сумњиве на беснило 

спроводимо антирабичну имунопрофилаксу. Први дан озлеђена особа прима 
хумани антирабични имуноглобулин („серум“) и прву од три доза антирабичне 
вакцине. Остале дозе прима 7. и 21. дана. Тек тада је озлеђена особа у 
потпуности заштићена од беснила. Да бисмо то и потврдили узимамо узорак 
крви 2-3 седмице након последње дозе вакцине.

Завод за јавно здравље „ Тимок”- Центар за превенцију и контролу болести
Mr. sc. dr. med. Предраг Марушић


